Calendar evenimente
Revista CARIERE si Revista HR Manager 2017
MARTIE

10

Organizator:

MARTIE

30

Organizatori:

Dialoguri Necesare

Parteneri de dialog: Andrei Plesu si Gabriel Liiceanu
O întâlnire pentru inspiratie, întelepciune si bun gust
Un dialog inspirat si curajos despre puterea feminitatii, despre curaj, echilibru, frumusete si bun gust.

top & middle manageri, intelectuali, liber
profesionisti, antreprenori, angajati care vor sa
celebreze ziua femeii într-un mod mai putin obisnuit

11

Organizator:

MAI

18
Organizator:

SEPTEMBRIE

27

Organizator:

Bucuresti,
hotel 4-5*

Conferinta Nationalã a managerilor de IT din România - Editia a 5-a
Conferintã

“Tema principala: Digital Era: The urge of business transformation”
Trenduri IT si influenta lor asupra industriei, asa cum o stim astazi. Transformari, adaptari, revolutii. Cum arata viitorul?
 The future of business is DIGITAL -Cybersecurity. Open SI vs Secure IT. The Dark Side of the Cloud.
 The ultimate goal of the digital transformation – CUSTOMER EXPERIENCE
 CIOs new role in the context of digital transformation. Is CIOs influence menaced or questioned by other roles such as
chief innovation, chief digital?
 The digital workforce. Are we ready to integrate the new comers in our IT departments?
 Digital Banking. Will we be witnessing the extinction of the traditional bank?
Manageri IT, membri CIO
Council, directori tehnici,
manageri de achizitie

APRILIE

200
participanti

250-300
participanti

Hotel Radisson

The Art of Engagement
Conferintã

Teme: -Tehnici si programe de engagement cu impact direct asupra performantei angajatilor
 Engagement pentru noile generatii de angajati: ce îi motiveaza, cum îi loializam?
 Work-Life BLEND (not Balance)
 Mentoratul - resursa de engagement si know how
Interventii speciale: 3-4 interventii din partea celor mai admirati HRi din piata, cu exemple concrete din companiile lor.
HR manageri, manageri
recrutare, talent manageri

80 -100
participanti

Bucuresti,
hotel 4-5*

HR Strategic Marathon
Workshop-uri paralele

Un maraton de workshop-uri specifice care vor raspunde în detaliu la cele mai importante provocari în lucrul cu echipa:
 Metode de motivare si crestere a performantei  Comp & ben  Recrutare si Selectie  Talent Management
 Restructurare  Managementul conflictelor /reorganizarea personalului (legal)  Leadership  Optimizare procese HR.

HR manageri + manageri
de departamente, lideri de
echipe

90-100 participanti
~30 participanti /
workshop

Crowne Plaza

HR Strategic pentru Companii de Productie
Conferintã

Un eveniment dedicat provocarilor de personal în marile companii industriale: recrutare, motivare, loializare, aspecte legale.

HR Manageri, team leaderi din companii de
productie, cu numar foarte mare de angajati, din
zona Bucuresti, Arges, Brasov etc.

60-70
participanti

Bucuresti,
hotel 4-5*

OCTOMBRIE

10

Organizator:

OCTOMBRIE

25

Organizator:

NOIEMBRIE

2

Organizator:

NOIEMBRIE

22

HR Play Tech - editia a 3-a

Conferintã Gamificatã - se desfãsoarã sub forma unui maraton de învãtare
Ultimele tendinte si solutii în recrutare, metode de engagement, comp & ben, tehnologie de HR, training, well-being devin
personajele unui joc de învatare dinamic si antrenant, sustinut de tehnologiile care au devenit deja o a doua natura pentru
noi toti: tablete, telefoane mobile, gadgeturi de realitate virtuala. Evenimentul se desfasoara sub forma unui maraton cu
regulament, provocari si premii specifice unei curse de anduranta. Participantii la eveniment sunt Alergatori, Parteneri si
Sponsori de cursa, Organizatori.
Manageri si specialisti
de resurse umane

90-100
participanti

Hotel Pullman
Bucharest World
Trade Center

Sales Team UPgrade - editia a 3-a
Conferintã + workshop-uri

Sales Team Upgrade este un eveniment de nivel executiv dedicat profesionistilor în vânzari si afaceri - managerilor care
înteleg ca împlinirea lor ca lideri de succes este strâns legata de afirmarea echipei lor. Mai mult, performanta nu mai este
de mult un indicator individual, iar în noua realitate a vânzarilor, populata de consumatori foarte bine informati si exigenti,
managementul performantei trebuie sa fie o preocupare constanta a liderilor.
manageri de vânzari,
team leaderi

80-100
participanti

Bucuresti,
hote; 4-5*

HR Strategic pentru Companii de Servicii
Conferintã

Un eveniment dedicat provocarilor de personal în marile companii de servicii (banking, retail, pharma, energie, IT etc.).

HR Manageri, team leaderi din
companii de servicii, cu numar
foarte mare de angajati

60-70
participanti

Bucuresti,
hotel 4-5*

HR Innovation Forum
Conferintã

Un eveniment dedicat performantei în HR prin inovatie, creativitate si strategii coerente. Un eveniment deschis vocilor de
HR din toate industriile. Temele mereu aflate pe agenda HRilor (recrutare, engagement, managementul performantei, etc.)
vor fi sustinute prin studii de caz practice.

Organizator:

HR manageri + manageri de
departamente, lideri de echipe

DECEMBRIE

CARIERE Leadership Awards

14

Gala revistei CARIERE - editia a 5-a

Organizator:

Top & middle manageri,
parteneri, clienti, sustinatori,
prieteni si cititori CARIERE

90-100
participanti

Bucuresti,
hotel 4-5*

Un eveniment elegant care celebreaza în fiecare an inspiratia si pasiunea pentru excelenta prin recunoasterea celor care
reusesc sa schimbe companii si echipe, convingeri si destine.

“Evenimente customizate pentru client”
Misiunea CARIERE este de a crea o punte de dialog interesanta si facila între client si diverse
categorii de profesionisti prin: - crearea împreuna cu clientul a unui concept de eveniment
bazat pe continut de calitate si centrat pe beneficiul participantului -identificarea atenta a
targetului vizat si invitarea la eveniment a factorilor de decizie din categoria profesionala vizata promovarea evenimentului si asigurarea întregii logistici necesare unui proiect de succes. Targetat
pe interesul direct al clientului.

250
participanti

Bucuresti,
locatie
inspirationala

Organizatori:

hotel de 4-5*
sau la sediul
clientului

Pentru informatii suplimentare si înscriere va rugam sa o contactati pe Laura Gheboianu la e-mail: laura.gheboianu@cariereonline.ro, Tel: 0726 768 079.

