
Cijena zapošljavanja zaposlenika s tržišta je 3-6 mjesečnih
plaća pozicije na koju se zapošljava
Praksa je pokazala da za zapošljavanje novozaposlene osobe 
tvrtke plaćaju 15-20% više u usporedbi sa situacijama u 
kojima na istu poziciju promaknu nekoga unutar svoje tvrtke
Vrijeme potrebno da novozaposlena osoba dostigne standard 
prosječno kvalitetnog prethodnika je 14 mjeseci (u odnosu na 
7 mjeseci ukoliko se promakne osoba koja je već u tvrtki) 

Cijena cjelokupnog programa iznosi 650 € + pdv.
U cijenu je uključeno:

NAMIJENJENO:

ZNATE LI DA:

Voditeljima ljudskih resursa, „kadrovskih“ i pravnih odjela, 
HR menadžerima
Zaposlenicima u odjelima ljudskih resursa, kadrovskim i 
pravnim odjelima, HR odjelima
Vlasnicima tvrtki, direktorima, voditeljima odjela
Voditeljima i zaposlenicima u javnim tvrtkama
Svima koji aktivno razmišljaju o važnosti ulaganja u ljudski 
potencijal u tvrtki

UVJETI:

 

Mini akademija

LJUDI U FOKUSU
Imidž tvrtke, zadržavanje kvalitetnih zaposlenika, način
zapošljavanja zaposlenika, način vođenja i motiviranja
zaposlenika, sustavi nagrađivanja, prepoznavanje
talenata, planiranje edukacija i razvoja u cilju održavanja
konkurentske prednosti svojih zaposlenika važna su znanja
i vještine potrebne u upravljanju tim najvažnijim resursom.

PREDAVAČ:

Mr. sc. Asja Lajtman Bosilj, poslovni je savjetnik, predavač, certificirani trener poslovnih edukacija, konzultant i 
predavač EBRD-a, te certificirani konzultant za provođenje psihometrijskog alata NBI    . Značajan broj godina radi 
u vodećim tvrtkama na menadžerskim radnim mjestima. Nakon studija dodatno se usavršava na poslijediplomskom 
studiju iz područja managementa, te edukacija iz područja ljudskih resursa, situacijske osvještenosti, učenja odraslih 
te provođenja psihometrijskog alata NBI .Vlasnica je tvrtke Avus d.o.o. za poslovne usluge, organizaciju edukacija i 
razvoja zaposlenika koja stručnim pristupom na području ljudskih potencijala pomaže svakom zaposleniku, a tako i 
cijelim tvrtkama svojih klijenata u rastu i razvoju. Surađuje s respektabilnim tvrtkama 
na domaćem i inozemnom tržištu te je višegodišnji predavač 
na konferencijama. Prijave i informacije:

E: didasko@didasko.hr   M: +385 99 259 1701

TM

Ljudi su najvažniji resurs svake uspješne tvrtke usmjerene rastu i razvoju.
Kolika je stvarna briga tvrtki za razvoj ljudi, a koliko je to samo deklarativno?

Kroz najsuvremenije metode rada, praktične primjere i stvarne
studije slučaja možete steći potrebna znanja i vještine
koje Vam pomažu, koje Vas vode i usmjeravaju
prema kreiranju vlastitih, potrebama Vaše tvrtke prilagođenih
procesa upravljanja ljudskim resursima.

ljudskih resursa

Koliki je financijski gubitak i trošak izgubljenog vremena
krive procjene? Iz svega navedenoga vidljivo je da je razvoj
zaposlenika u tvrtkama nužna poslovna potreba.

1. Uspostava sustava 
    kompetencija
2. Regrutiranje, selekcija zaposlenika
    i onboarding
3. Edukacije, prepoznavanje talenata i 
    razvoj zaposlenika
4. Uspostava sustava nagrađivanja 
5. Radno pravo (ugovori o radu, načini prestanka 
    ugovora o radu i vrste otkaza) 
6. Istraživanje zadovoljstva zaposlenika

MODULI:

edukacija u navedenim terminima
materijali, priručnici
blok i olovka
kava, čaj, sokovi i obroci u pauzi

ŽNACIN RADA:

ŽTERMINI ODRZAVANJA
18., 19. i 20. travnja 2023. od 8 do 12 sati ili od 12 do 
16 sati ili od 15 do 19 sati (ovisno o interesu sudionika)

GOST 

Program se provodi u profesionalno opremljenom prostoru 
jezično edukativnog centra i ustanove Didasko u 
Čakovcu, Športska ulica 6a. Program u suradnji provode 
tvrtka Avus d.o.o., specijalizirana za provođenje edukacija 
i razvoja zaposlenika, i Didasko. 

Andreja Fosin, odvjetnica je iskustvom rada, između ostalih područja prava, i na predmetima iz radnog prava više od 15 godina.
Predavanje u sklopu Mini akademije će se odnositi na zasnivanje radnog odnosa, ugovore o radu, obvezni sadržaj ugovora, obveze 
poslodavca, zaštiti privatnosti radnika, prestanku ugovora, sporazumnim, redovitim i izvanrednim otkazima te prekršajnim odredbama.

PREDAVAČICA:

www.didasko.biz

Izvor: I. Vrančić: A ljudi?


