
HR _  GDZIE TU

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA

WARTOŚĆ?
LOKALNE WYZWANIA

13  MAJA 2020 R .  GODZ 9 :00 ONLINE

Open Forum HR to wydarzenie dedykowane profesjonalistom z branży HR, którzy szukają lepszych rozwiązań 
dla swojej firmy/organizacji i chcą dzielić się swoim doświadczeniem w tym obszarze. Wydarzenie to jest 
oparte o metodę Open Space Technology, która daje uczestnikom możliwość dołączania do interesujących 
dyskusji i proponowania ciekawych tematów. Każdy rozmawia z kim chce i o czym chce, bo w Open Space 
Technology nie ma agendy i listy prelegentów. Uczestnicy sami tworzą program i jego zawartość, 
a to umożliwia maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem i wypracowanie 
konkretnych i wymiernych rekomendacji do działania. 

�
ANGAŻUJĄCE DYSKUSJE

�
WARTOŚCIOWY NETWORKING

�
MOŻLIWOŚĆ PRZEDYSKUTOWANIA
WYZWAŃ HR W GRONIE
PROFESJONALISTÓW

PIERWSZE TAKIE
WYDARZENIE
DLA BRANŻY HR
W POLSCE!
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Organizator: 

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

ORGANIZATOR:



DLA KOGO _

Wydarzenie jest skierowane do: 

• Profesjonalistów HR:

 • Dyrektorów HR, 

 • HR Managerów, 

 • HR Biznes Partnerów, 

 • pracowników działów HR.

• Zarządów i właścicieli firm:

 • którzy szukają rozwiązań dla siebie i swojej firmy, 

 • chcą utworzyć dział HR, 

 • doświadczyli tego jak ogromną wartość daje dział HR,

 • chcą lepiej zrozumieć funkcjonowanie HR w swojej firmie.

• Dyrektorów instytucji publicznych zatrudniających powyżej 50 osób.

• Dyrektorów i przedstawicieli instytucji rynku pracy (WUP, PUP). 

TEMATYKA _

Temat wydarzenia został wypracowany przez Dyrektorów HR firm takich jak: Śnieżka SA, ML System SA, 
Pratt&Whitney Poland, MB Aerospace, Geyer&Hosaja, LOT AMS, O-I Poland SA, Hutchinson Poland zakład            
w Dębicy, B&P Engineering. 

Temat daje przestrzeń do dyskusji na różnych płaszczyznach dotyczących HR. Od wartości w organizacji, po 
wartość jaką HR daje firmie. Zachęca do dzielenia się doświadczeniami w konfrontacji z wyzwaniami dla HR 
przed jakimi stoją obecnie firmy.

Open Forum to:

• wymiana wiedzy, 

• merytoryczne dyskusje, 

• wartościowe kontakty,

• możliwość wypracowania lub skonsultowania nowych rozwiązań.

FORMA _

Open Forum HR to wydarzenie płatne. Dzięki temu, wezmą w nim udział osoby, które są faktycznie nastawione 
na wymianę wiedzy, doświadczeń i szukania nowych rozwiązań w gronie najlepszych profesjonalistów HR! 

Opłata uczestnictwa zawiera:

• możliwość uczestniczenia w najbardziej inspirującym wydarzeniu HR online,

• profesjonalną facylitację spotkania zapewniającą maksymalną efektywność spotkania online,

• raport po wydarzeniu zawierający podsumowanie wszystkich dyskusji.

Open Forum powstało po to, 
by stworzyć płaszczyznę do wymiany 
wiedzy i doświadczeń w gronie 
profesjonalistów. Uważam, że w takim 
gronie, wartościowych tematów jest 
tak wiele, że nie można ograniczać 
ich do kilku omówionych ze sceny. 
Wierzę, że Open Forum i przyjęta 
formuła Open Space Technology 
będzie dla uczestników szansą 
na wypracowanie ponadprzeciętnych 
rozwiązań w obszarach HR, 
a co za tym idzie udoskonalenia 
procesów biznesowych 
w firmach i organizacjach.

              Inga Safader-Powroźnik

              Organizator i pomysłodawca

Planowana liczba 
uczestników:

�
Maks. 120 osób

Więcej informacji:

�
www.open-forum.pl
openforum@its-com

Organizator: 


