
 

 
 

Zveme Vás na snídani „HR BLACK & WHITE“:  REGISTRACE 

Proč právě HR Cloud a Wellbeing?  
Protože rovnováha v HR má vliv na kondici celé firmy. A vyvážení měkkého a tvrdého HR s tím souvisí. 
Například? Wellbeing ve firmě bez tvrdého měření může skončit u lekcí jógy s neměřitelným dopadem. A 
naopak. HR Cloud odtržený od HR procesů dříve či později způsobí nespokojenost zaměstnanců. 

Co si pod těmito pojmy představit? 
Wellbeing: K tomu, aby zaměstnanec podal perfektní výkon, je nezbytně nutné, aby byl celkově v pohodě. 
Wellbeing lze měřit a holistickým přístupem zajistit dopad na výkonnost zaměstnanců i celé společnosti. 
HR Cloud: Firemní změny a procesy jsou podporovány digitální technologií a aplikacemi v takové formě, 
která nadchne všechny generace, vtáhne je od okamžiku náboru, a ještě podpoří firemní brand. 

Na co se připravit? 
Uvidíte příklad průběžného měření wellbeingu na úrovni firmy i jednotlivce. Seznámíte se s HR Cloudem 
využívajícím známé prostředí aplikací Microsoft a LinkedIn. Potkáte hosty z praxe, kteří digitalizaci v HR 
procesech pracují často nečekaným způsobem. 

Co si odnesete? 
Ukázky a náměty pro vlastní práci, která může vést k těm nejmodernějším HR procesům (bylo potvrzeno 
auditem inovativnosti HR procesů v roce 2019 a ziskem prvního místa v České republice). 

Stručná agenda: 
8:30 –   9:00       Registrace, cofee break 
9:00 – 10:30       Úvodní společný blok: 

                  –  Inspirativní host  |  Zahraniční host na téma Wellbeing  |  Host na téma HR Cloud 

10:30 – 11:00     Break a networking 
11:00 – 12:00     Paralelní workshopy z praxe:  

  –  HR Cloud (Microsoft)  |  Wellbeing (87 Percent)  |  Moderní HR procesy (CONECTIO)  

12:00 – Závěr 

Mezi vystupujícími budou: 
   Andy Bibby, CEO, 87 Percent 
   Hedvika Holá, Head of HR, ING Bank  
   Martina Šmidochová, Partner, CONECTIO a interim HR Director, Dimension Data 

Kdy: V pátek 13. 9. 2019 od 9:00 do 12:00. 

Kde: Microsoft, Vyskočilova 4a, Praha 4. 

Co byste ještě měli vědět?  
Je určeno pro ředitele HR středních a velkých společností. Kapacita semináře je omezena. 

REGISTRACE 

Snídani pořádají společnosti CONECTIO GROUP s.r.o. a Microsoft s.r.o., občerstvení bude zajištěno, účast je zdarma. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qssY2DU-bkS14mDLjyKGlW7_qCppLwRPk0EQVWJkWANUMVQ2TzdJV0RaMU00TjMyM1dPVzdZSVJYOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qssY2DU-bkS14mDLjyKGlW7_qCppLwRPk0EQVWJkWANUMVQ2TzdJV0RaMU00TjMyM1dPVzdZSVJYOS4u

