
Mezőberény Város Önkormányzata
közös rendezésében

A "TELEPÜLÉSEINKÉRT" CÍMŰ EFOP
KERETÉBEN TARTANDÓ "
FOLYAMATOKKAL JÁRÓ KIHÍVÁSOKRÓL

Mezőberény Város Önkormányzata és a projekt konzorciumi tagjai elkötelezettek a kis
középvállalkozások mindennapi kihívásainak megbeszélésében, segíté
belül. A programsorozat keretében azt vizsgáljuk, hogyan viszik előre a vállalkozásokat a kihívások. 

Éppen ezért vállalkozásoknak szóló
ÜZLETI Workshop formájában. Az első alkalomra tisztelettel hívjuk Önt az alábbiak szerint:

IDŐPONT:       2019. MÁJUS 28. (KEDD)  11.00 ÓRA 

HELYSZÍN:   MEZŐBERÉNYI POLGÁRMESTERI HI
I. EMELET, DÍSZTEREM (5650 MEZŐBERÉNY, KO

PROGRAM: 

11:00 -11:10 KÖSZÖNTŐ - Siklósi István, Mezőberény Város 

11:10 -12:00 ELŐADÁSOK MEGHÍVOTT SZAKÉRTŐK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL "
FOLYAMATOK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK A KKV 

- Milyen globális folyamatok határozzák meg a KKV szektor jövőjét?
- Milyen új kompeten
- Milyen erőforrások vonhatók be vállalkozásaink fejlesztésébe?
- Milyen munkaerőpiaci tendenciák jellemzőek
- Milyen eszközökkel lehetséges a munkaerő megtartása, motiválása, valamint az új 

munkaerő toborzása, kiválasztása?
- Milyen új technológiák, új eszközök segíthetik a vállalkozásom működését?

12:00 - EBÉD, KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG, KÖTETLEN BESZÉLGETÉS
 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezért kérjük részvételi szándékát
jelezze az alábbi elérhetőségek egyikén: nagy.laszlo@mezobereny.hu, +36

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelentkez
tudjuk elfogadni! 

Tisztelettel: 

 

 

Siklósi István 
Mezőberény Város polgármestere

MEGHÍVÓ 
Mezőberény Város Önkormányzata és a HROD Emberi Erőforrás és Szer

közös rendezésében, tisztelettel meghívjuk ÖNT / ÖNÖKET

CÍMŰ EFOP-1.5.3-16-2017-00097 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
KERETÉBEN TARTANDÓ "TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓRÓL ÉS A GLOBÁLIS 

IHÍVÁSOKRÓL" SZÓLÓ RENDEZVÉNYSORO

Mezőberény Város Önkormányzata és a projekt konzorciumi tagjai elkötelezettek a kis
középvállalkozások mindennapi kihívásainak megbeszélésében, segítésében a fenti témakörök keretein 
belül. A programsorozat keretében azt vizsgáljuk, hogyan viszik előre a vállalkozásokat a kihívások. 

ó programsorozatot indítunk a helyi kkv-k vezetői, képviselői
Az első alkalomra tisztelettel hívjuk Önt az alábbiak szerint:

. (KEDD)  11.00 ÓRA  

NYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
(5650 MEZŐBERÉNY, KOSSUTH TÉR 1.) 

Siklósi István, Mezőberény Város polgármestere

ELŐADÁSOK MEGHÍVOTT SZAKÉRTŐK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL "
FOLYAMATOK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK A KKV  SZEKTORBAN" CÍMMEL 

Milyen globális folyamatok határozzák meg a KKV szektor jövőjét?
Milyen új kompetenciák szükségesek a globális folyamatok megértéséhez, kezeléséhez?
Milyen erőforrások vonhatók be vállalkozásaink fejlesztésébe? 
Milyen munkaerőpiaci tendenciák jellemzőek? 
Milyen eszközökkel lehetséges a munkaerő megtartása, motiválása, valamint az új 

erő toborzása, kiválasztása? 
Milyen új technológiák, új eszközök segíthetik a vállalkozásom működését?

EBÉD, KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG, KÖTETLEN BESZÉLGETÉS

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezért kérjük részvételi szándékát
jelezze az alábbi elérhetőségek egyikén: nagy.laszlo@mezobereny.hu, +36-20/378-6990

figyelmét, hogy a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében

 

re 

HROD Emberi Erőforrás és Szervezetfejlesztési Kft. 
ÖNT / ÖNÖKET 

00097 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT 
ÓRÓL ÉS A GLOBÁLIS 

SZÓLÓ RENDEZVÉNYSOROZATUNKRA. 

Mezőberény Város Önkormányzata és a projekt konzorciumi tagjai elkötelezettek a kis- és 
sében a fenti témakörök keretein 

belül. A programsorozat keretében azt vizsgáljuk, hogyan viszik előre a vállalkozásokat a kihívások.  

k vezetői, képviselői számára 
Az első alkalomra tisztelettel hívjuk Önt az alábbiak szerint: 

e 

ELŐADÁSOK MEGHÍVOTT SZAKÉRTŐK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL "GLOBÁLIS 

Milyen globális folyamatok határozzák meg a KKV szektor jövőjét? 
ciák szükségesek a globális folyamatok megértéséhez, kezeléséhez? 

 

Milyen eszközökkel lehetséges a munkaerő megtartása, motiválása, valamint az új 

Milyen új technológiák, új eszközök segíthetik a vállalkozásom működését? 

EBÉD, KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG, KÖTETLEN BESZÉLGETÉS 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezért kérjük részvételi szándékát 2019. május 10-ig 
6990 

éseket a beérkezés sorrendjében 


