PROGRAM
08.30 Sprejem udeležencev
09.00 Pozdravni nagovor,
mag. Mirko Kaluža, Slovensko zavarovalno
združenje
09.15 Pomen iskanja in razvoja talentov za
dolgoročno uspešnost podjetja,
Nikolaj Mejaš, O.K. Consulting, d.o.o.

Konferenco bo povezovala gospa Jelica L. Lajovic, ki je
zaposlena v Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d.v.z.,
kjer opravlja funkcijo direktorice kadrovske službe. Po
izobrazbi je univ. dipl. sociologinja in zaključuje
podiplomski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Med drugim je v podjetju odgovorna tudi za razvoj
kadrov, pri čemer vedno išče inovativne pristope, ki
spodbujajo kreativnost in fleksibilnost zaposlenih.
Verjame, da je za uspehe kadrovskih projektov ključno
vključevanje zaposlenih, podpora vodstva oz. strateška
vloga kadrovske funkcije. Kadrovik mora vztrajati tudi
po tem, ko ostali obupajo…
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PRIJAVNICA
Družba: __________________________________________

10.45 Projekt razvoja mladih perspektivnih kadrov
v Banki Koper,
Katja Sabadin, Banka Koper, d.d. (3. mesto v
okviru izbora HRM projekt 2010 – GV planet)
11.15 Odmor
12.00 Aktualne dobre prakse upravljanja in
razvoja talentov v mednarodnih in
slovenskih podjetjih,
Janez Žezlina, Energos, Poslovno in
kadrovsko svetovanje, d.o.o.
13.30 Upravljanje z delovno uspešnostjo kot
orodjem za motiviranje kadrov,
Mirjana Mikolavčič in Brigita Šterpin,
Adriatic Slovenica, d.d.
14.30 Predstavitev Mednarodne poslovne
akademije Triglav za perspektivne
sodelavce,
Metoda Debeljak, Zavarovalnica Triglav, d.d.

Konferenca je namenjena vsem delavcem finančnega
sektorja ter vsem, ki se ukvarjajo s kadrovskimi
zadevami oz. so kakorkoli povezani z ravnanjem ljudi pri
delu. Namenjena je vsem, ki jim učinkovito vodenje in
motiviranje zaposlenih pomeni velik izziv.

Naslov: ___________________________________________

Na HRM konferenci se boste seznanili z aktualnimi
tematikami, novostmi, trendi in razvojem na področju
kadrovskega managementa in ravnanja z ljudmi pri delu.

Ime in priimek udeleženca:

Zavezanec za DDV (označite):

DA

NE

1. _______________________________________________
2.________________________________________________

Konferenca je zasnovana dinamično in interaktivno.
Udeleženci so povabljeni k aktivnemu sodelovanju z
vprašanji, idejami, izkušnjami in dilemami.

Vabimo vas na druženje v prijetnem vzdušju
zanimivih ljudi.

3. _______________________________________________
Telefon: __________________ Fax: ___________________
E-naslov: _________________________________________
Datum:

Človek je merilo vseh stvari.
(PROTAGORA)

15.00 Zaključek seminarja

Identifikacijska številka za DDV: _______________________

Podpis:

Rok za prijavo 21. marec 2011

INFORMACIJE IN PRIJAVE
SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, g. i. z., Železna

cesta 14, 1001 LJUBLJANA
Kontaktna oseba: Tanja Kornet

Telefon:
Faks:

01 30 09 390
01 47 35 692

E-pošta:

tanja.kornet@zav-zdruzenje.si

PRIJAVA IN ODJAVA
Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje do
ponedeljka, 21. marca 2011. Prijave sprejemamo
po pošti, elektronski pošti ali faksu.
organizira

4. HRM konferenco za delavce
zavarovalnic in ostalih finančnih
družb

KOTIZACIJA

1001 LJUBLJANA

SLOVENSKO ZAVAROVALNO
ZDRUŽENJE, g. i. z., p. p. 2512
Železna cesta 14

Skrajni rok za morebitno pisno odjavo je 24. marec
2011. V primeru, da se boste odjavili tri dni pred
seminarjem, vam bomo zaračunali administrativne
stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši
odjavi pa vam bomo kotizacijo v celoti zaračunali.

Kotizacija za udeležbo na seminarju je 150,00 EUR
na udeleženca. V ceni je vračunan 20 odstotni
DDV. Kotizacija krije stroške priprave in izvedbe
seminarja, gradivo in prigrizek med odmorom.
Kotizacijo plačajte na naš poslovni račun pri NLB,
d.d., št. 02083-0014878323, sklic na št. 066. Na
seminar prinesite kopijo potrdila o plačilu, ki ga
izvedete tri dni pred začetkom seminarja. Po
seminarju vam bomo poslali račun.

Četrtek, 31. marec 2011
Gospodarska zbornica Slovenije,
Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A

