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HR Portál a könyvjelzők közé!

Legtöbben azt látják, ami van, és
azt kérdezik: "Miért van?" Én azt
látom, ami nincs, és azt kérdezem:
"Miért nincs?" - G. B. Shaw

HR SZAKMAI

HÍREK

HR stratégia
Munkakör
Toborzás, kiválasztás
Atipikus foglalkoztatás

HR Portal Főoldal
HR események
HR szolgáltatók

HR ISMERETEK

KALKULÁTOROK

Képzés, tréning, coaching
Munkaerő-közvetítés
Ösztönzés-menedzsment
Cafetéria

A tudomány remek dolog, ha nem
abból kell az embernek megélnie. Einstein

PÁLYÁZATOK

Bérezés, kompenzáció
Bérenkívüli juttatások
Munkajog
Kompetencia-értékelés

Munkaügyi kapcsolatok
Szervezetfejlesztés
HR informatika
Outsourcing

Munkavédelem
HR kontrolling
Elbocsátás, outplacement
Interim menedzsment

Főoldal >> HR hírek >> Munkaügyi hírek rovat
Címkék: ,
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Állások - HR

2012.09.19

Bérkalkulátor 2011
Bérkalkulátor 2012
Linktár

HR Állások
Senior Learning &
Development
Specialist

2012. október 30-ig pályázhatnak a hazai vállalatok a Legjobb Női Munkahely 2011
Díj elnyerésére.

Hajdúszoboszló 9900 Ft
2 fő 2 éj 3 nap Reggeli + Vacsora. További sok-sok kedvezmnénnyel.
www.napitipp.hu

Heti ajánló

Senior HR Business
Partnert
HR MANAGER /
GYÁRTÁS
TERÜLETÉRE

Ikerkarrier HR-en

Irodavezető

Elégedetlen a fejvadászával? Mitől
jó, vagy éppen rossz egy fejvadász
cég?

Hogyan vegyünk fel új kollégákat?

2012. 09. 22.

Toborzási és
kiválasztási
munkatárs / HR
adminisztrátor
2012. 09. 22.

HR Contact Center
Representative
(English plus other
languages) Budapest (Reference
number: PJ1...
2012. 09. 19.

Payroll Practitioner
(German speaking) Budapest (Reference
number: PJ 1949)
2012. 09. 19.

TB
ügyintéző/Bérszámfejtő
angol nyelvtudással
2012. 09. 19.

Összes HR állás

Legnépszerűbb
cikkek
Íme a tíz
legnépszerűbb OKJ-s
képzés
Mire elég a
munkanélküli segély
2012-ben?
5 mondat, amiért
biztos kirúgás jár
Mássága miatt
veszítette el állását
egy ceglédi tanár
Közmunkásokra
cserélik az
alkalmazottakat
Hódmezővásárhelyen

A Legjobb Női Munkahely Pályázatot a Magyar
Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ)
hívta életre. Az európai uniós szinten is
elismert civil kezdeményezés rámutat a nők
foglalkoztatásának esélyegyenlőségi
szempontján túl a nők alkalmazásának
gazdasági szükségszerűségére és jó példákat
mutat be, amelyeket más vállalkozások is
átvehetnek. A példaként szereplő
vállalkozásoknál a munkavállalóik érdekeit is
figyelembe véve segítik a munka és a családi
élet összeegyeztetését.

HR Prémiumkártya

Mit tehetnénk, hogy lojálisabb,
produktívabb legyen a
munkavállaló?
Béke varázsütésre - mediáció a
hétköznapokban
Relocation Reggeli - Meghívó
szakmai reggelire
Munkaerő-kölcsönzés legálisan
Lenyűgöző lehetőségek Győr
legújabb szállodájában
Háború vagy béke?

Igényelje Ön is ingyenesen kártyánkat, hogy
HR szolgáltatásokhoz 30-70%-os
kedvezménnyel juthasson hozzá. Az exkluzív
kártyatagság ingyenes, zártkörű szakmai
rendezvényekre is belépésre jogosít és
magánszemélyek részére is extra
kedvezményeket biztosít. Részletek.

A "pályázat kiírásával a Magyar Női
Karrierfejlesztési Szövetség célja, hogy
felhívja a vállalatok figyelmét arra, hogy a nők
munkahelyi integrációja a versenyképesség
szempontjából stratégiai kérdésnek tekintendő, illetve, hogy feltérképezze a
Magyarországon működő vállalatok körében a HR stratégián belül az
esélyegyenlőség/sokszínűség megvalósítására tett intézkedéseket, előmozdítsa a nők
munkaerő-piaci integrációjára és karriertervezésére irányuló legjobb gyakorlatok
megismertetését, támogatást nyújtson, tanácsot adjon az esélyegyenlőség/sokszínűség,
megvalósítására irányuló stratégiák és intézkedések kidolgozásában az abban érdekelt
vállalatok számára.

Idén is két kategóriát hirdettek, pályázathatnak a 20-250 fő munkavállalót és a 250 főnél
több munkavállalót foglalkoztató vállalatok. A pályázatokat 2012. október 30-ig lehet
benyújtani, az eredményhirdetés és a díjak ünnepélyes átadása 2012. november 15-én a
Personal Hungary Szakkiállításon lesz,
az MNKSZ által szervezett Női Fórum keretében.
További részletek a pályázat honlapján találhatók: www.legjobbnoimunkahely.hu

Szeptemberben indul az első
magyar HR webshop

HR Blog oldalak
Coaching Határok
Nélkül Mindenki máskép csinálja! LGT dallal a coachingról

Ezt tanultam a Coaching Határok
Nélkül első évadjából a különböző
nemzetiségű coach guruktól és
gondolom ez vár rám most is a
második é...
Assessment Systems Személyes
reputáció és a rossz fülekbe
suttogott pletyka ? avagy harc a
társasági életben való
érvényesülésért
Személyes reputáció és a rossz
fülekbe suttogott pletyka ? avagy
harc a társasági életben való
érvényesülésért Ha bármilyen
következ...
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krauthammer blog Miként

Szavazás

frusztráljuk önmagunkat?

Szólj hozzá...

Törlesztené
dolgozójának a
diákhitelét?
Igen.
Csak a céges
képzéseket fizetném.
Nem.
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Legnagyobb ellenségünk - gyakran éppen önmagunk vagyunk. Egyik legzseniálisabb? módszerünk erre az
ún. irracionális hiedelmek, amel...

Hozzászólás Karmacsi Szabolcs néven (Megváltoztat)
Megosztás a
Facebookon

JobAngel A bennünk lévő
motiváció

Facebook közösségi modul

Tetszik

Küldés

A motivációs levél - szerintem - az
egyik legjobb kommunikációs eszköz,
amivel álláskereső élni tud, mégis
szinte mindenkinek összeugri...

Legyél az első az ismerőseid közül, akinek ez tetszik.

További Blogok

0

HR Portal
a Facebookon
Tetszik

<< vissza

Forrás: HR Portal
Nyomtatható verzió

Küldje el ezt a cikket ismerősének!
Publikáljon Ön is a HR Portálon!

7,291 ember kedveli: HR
Portal.

Dóri

Videó Rovat
Ideiglenes mentőöv a
megváltozott
munkaképességűeknek

Lajos

Munkaügyi hírek rovat - legfrissebb
Drasztikusan változik januártól a felnőttképzés
Elza

Judit

Facebook közösségi modul

Könyvajánlatok
Dr. Kocsis Ildikó:
Hogyan éljünk túl
munkaadóként?
Kivezető út a
munkajog
dzsungeléből
Poór Ferenc:Oktatásiképzési tréningek
könyve
Munkabaleseti
jegyzőkönyv 2011
Humán controlling
eszközök a
gyakorlatban
Beck Zsolt: Az
álláskeresés
kézikönyve
További könyvek

Félő, hogy januártól megbénul a felnőttképzés új rendszere. Átalakul az Országos Képzési
Jegyzék, a tanfolyamok hossza és ára jelentősen emelkedik. A szakemberek szerint
kérdéses, hogy lesz-e olyan, aki képes lesz megfizetni a tandíjat - adta hírül az atv.hu.
Teljes cikk

HR Szubjektív
A rovat cikkei
Milyen nyugdíjrendszer lenne jó
Magyarországnak?
A Tárki által szervezett könyvbemutatón
szakértők arra keresték a választ, mennyire
alkalmas Magyarország a svéd-modell
bevezetésére. Teljes cikk
Cáfol a hódmezővásáhelyi önkormányzat
9,5 önkormányzati álláshely szűnt meg az
idén Hódmezővásárhelyen - közölte az
önkormányzat sajtóreferense. Teljes cikk
Schmitt Pál képzés nélküli PhD-szerzésre
készül
Schmitt Pál egyelőre azért nem áll hallgatói
jogviszonyban a Semmelweis Egyetemmel,
mert a későbbiekben képzés nélküli
fokozatszerzésre készül. Teljes cikk
Szakmailag nem elfogadható az ügyeleti
rend
A háziorvosok szerint a veszprémi Csolnoky
Ferenc kórházban kialakított helyiségek nem
felelnek meg a kívánalmaknak. Teljes cikk

Rendezvények
Munkajog a HR
gyakorlatában
Value Stream
Menedzsment képzés
- Kvalikon Kft.
HR basic képzés REFA
oklevéllel
Munkajogi képzés - Az
új törvények és a
munkáltatók
kötelezettségei,
lehetőségei

Dívik a feketemunka a mezőgazdaságban
Nyugtaadási és foglalkoztatási
szabálytalanságokat tártak fel a revizorok
Csongrád megyében. Teljes cikk
További cikkek

Kapcsolódó cikkek

Aki kérdez: Kissné András
Klára
HR Szubjektív rovatunkban
Kissné András Klára, a
Fővárosi Gázművek human
kontrolling vezetője kérdez.

Legfrissebb a címlapon
Drasztikusan változik januártól a
felnőttképzés
Több ezer dolgozójától válhat meg a
Deutsche Bank
5 mondat, amiért biztos kirúgás jár
Több olajfinomító bezárását tervezik
A Ratkó-örökséget még a svéd modell
sem tudná kezelni

A hét aranyköpése
Az orvosaim biztosítottak róla, hogy
még jó hosszú élet áll előttem. Én pedig
igyekszem mielőbb visszatérni a
munkámhoz, amit a legjobban szeretek.
A kettős masztektómián átesett Kathy
Bates

Még több aranyköpés

Ajánlatok

Proaktív
kapcsolaterősítés
Human Asset 2012
Leadership csoportos
coaching
HR controlling-tréning
5S – TPM – SMED –
Lean menedzsment a
gépeken - Kvalikon
Kft.
értékesítési bemutató
szeminárium
Összes rendezvény
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HR szolgáltatók
CORSTJENS
WORLDWIDE
RELOCATION GROUP
Humanufaktúra Kft.
UNIVERSITAS Iskolai
Szövetkezet
Karrier Intézet
Vasutas
Egészségpénztár
Összes szolgáltató
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