Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• po faxu: 02 252 40 92
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

NAROČILNICA
7704/1/855100

Da, prijavljam se na: SPECIALIST ZA SELEKCIJO IN IZBOR KADROV
Datum in lokacija: 10.9.2019, Brezovica pri Ljubljani

Cena: 740,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebne ugodnosti:
• drugi udeleženec 10 % popusta
• tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.
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Splošni pogoji
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam
kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si
pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo
vaših podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih
ponuja Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za
potrebe neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos
osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na
podlagi analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

SPECIALIST ZA SELEKCIJO IN IZBOR KADROV

PRAKTIČNA DELAVNICA
10. 9. 2019
Kadrovski selekcijski intervju – umetnost, veščina ali srečna roka?
Iščemo najprimernejšega, ne najboljšega
Kako v eni uri ugotoviti, koga imamo pred sabo?
Kakšno metodo uporabiti za vodenje selekcijskega intervjuja?
Kakšni pogoji morajo biti zagotovljeni, da bomo iz razgovora s kandidatom dobili največ?
Kako nam lahko pomaga pri selekciji pravilo 3
Kako prepoznati in oceniti kandidatove izkušnje, znanja, veščine, sposobnosti in osebnostne lastnosti?
Praktične naloge, igre vlog, ogled izobraževalnih ﬁlmov, delo na primerih iz prakse, primeri dobre prakse ...

E-GRADIVO V SPLETNI UČILNICI
10. 9. 2019
Zaposlovanje in uvajanje
Kaj vse pripraviti na postopek zaposlitve novega sodelavca?
Kaj je treba upoštevati pri izboru kandidata oz. kandidatke?
Kje in kako iskati kandidate?
kako izvesti selekcijski intervju?
Katere so najpogostejše pasti selekcijskega intervjuja?
Kako se izogniti napakam subjektivnosti pri izboru?
Sodobni trendi na področju zaposlovanja.
Aktualni nasveti, kako iskati sodelavce na sodobne načine.

PRAKTIČNA DELAVNICA
24. 9. 2019
Kakšna vprašanja postavljati in česa ne smemo vprašati?
Ne zadovoljimo se z običajnimi posplošenimi odgovori – kako postavljati dodatna vprašanja
Kaj so veščine dobrega vodje intervjuja in kako jih razviti
Kaj nam lahko namigne kandidatova neverbalna komunikacija?
Kako ohranjat profesionalno distanco, nevtralno držo in kondicijo pri kadrovski selekciji
Najpogostejše napake, ki jih vodje intervjujev običajno zagrešijo in še več.
Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Praktične naloge, igre vlog, ogled izobraževalnih ﬁlmov, delo na primerih iz prakse, primeri dobre prakse ...

ZAKLJUČEK
2. 10. 2019
Preverjanje znanja: po prvi delavnici prejmete nalogo (naloga je tudi v spletni učilnici), ki jo morate oddati v dogovorjenem roku.
Prejem certiﬁkata Specialist za selekcijo in izbor kadrov.

