
Coffee time with Amrop
Pozývame Vás na odborné diskusné stretnutie na tému:

Retained (a ostatné) Executive Search spoločnosti v SRRetained (a ostatné) Executive Search spoločnosti v SR

Ak pri Vašej práci spolupracujete s personálnoporadenskými spoločnosťami alebo sa
chcete o Executive Search poradenstve dozvedieť viac, príďte sa pri najlepšej káve,chcete o Executive Search poradenstve dozvedieť viac, príďte sa pri najlepšej káve,
akú môžete v Bratislave dostať, porozprávať s odborníkmi z Amrop Slovakia.

Úvodné podujatie zo série Coffee time with Amrop sa uskutoční:
8. decembra 2011 od 9.00 do 11.30 hod.

K výberu témy decembrového stretnutia nás inšpirovala aktuálna štúdia Retained and
Contingency Executive Search: The Key Differences, ktorú vypracovala Asociácia
Executive Search konzultantov (AESC) – nezávislá organizácia reprezentujúca Retained

8. decembra 2011 od 9.00 do 11.30 hod.
v príjemných klubových priestoroch na Štefanovičovej 12. 

Executive Search konzultantov (AESC) – nezávislá organizácia reprezentujúca Retained
Executive Search spoločnosti na celom svete, z ktorých na slovenskom trhu pôsobia štyri. Keďže nám záleží na kvalite poskytovaných
služieb v tejto oblasti poradenstva, za kľúčové považujeme poznanie a pochopenie základných odlišností medzi riadeným a náhodným
vyhľadávaním lídrov a talentov a dodržiavanie medzinárodných štandardov a pravidiel. V neformálnej atmosfére s Vami radi preberieme 
Vaše otázky, pohľady a názory. 

Účasť na stretnutí je bezplatná, pre lepšie organizačné zabezpečenie Vás však prosíme o potvrdenie účasti:
do 2. decembra 2011 na e-mailovej adrese hyzova@jeneweingroup.com. 

www.aesc.org www.amrop.sk wwww.jeneweingroup.com

Partnerom Amrop podujatia je sieť predajní Casa del Caffé známa ponukou špičkových
kávovarov a gurmánskych káv z celého sveta. Servírovanú kávu Vám predstaví a pripraví
osobne Michal Šturc – azda najuznávanejší špecialista na kávu na Slovensku.osobne Michal Šturc – azda najuznávanejší špecialista na kávu na Slovensku.
Príďte si vychutnať šálku kvalitnej kávy s príbehom, ktorý Vás určite zaujme! 
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