
Coffee time with Amrop 

Pozývame Vás na ďalšie zo série odborných diskusných stretnutí Amropu, tentoraz na tému 

Kto rozhoduje o peniazoch, rozhoduje o mnohom 

Partnerom podujatia je Coffee Chef – expert na optimálne riešenie kávy pre kancelárie 

a firmy Dušan Plichta. Certifikovaný barista pre Vás pripraví malú ochutnávku a prezradí 

tajomstvo zdravej a lahodnej kávy. Príďte si ju vychutnať spolu s inšpiratívnym príbehom, 

ktorý Vás určite zaujme! 

 Nesie sa aj vaša jeseň v znamení príprav HR rozpočtu? 

 Aj vás ako manažéra ľudských zdrojov čaká tuhý boj s finančným riaditeľom? 

 Akú rolu má (a akú by mal mať) manažér ľudských zdrojov pri stanovovaní rozpočtu? 

 Je správne vnímať HR vo firme ako nákladovú položku? 

 Ako vplýva znižovanie nákladov na stabilizáciu a výkonnosť zamestnancov? 

 

 

 

 

 

 

 

Príďte sa pri skvelej káve porozprávať s Vašimi kolegami z oblasti ľudských zdrojov a odborníkmi zo slovenského Amropu.  

Hlavným hosťom stretnutia bude Jaroslav Holeček, manažér s bohatou a mimoriadne úspešnou kariérou v riadení ľudských zdrojov 

v sektore automobilovej výroby so skúsenosťami z lokálneho i globálneho trhu, v súčasnosti prezident Zväzu automobilového priemyslu 

Slovenskej republiky. 

Záleží nám na kvalite služieb poskytovaných v oblasti personálneho poradenstva a budovaní dlhodobých vzťahov s klientmi. Chceme 

položiť základy platformy na výmenu najlepších praktík a skúseností. Aj preto s Vami v neformálnej atmosfére radi preberieme Vaše 

otázky, pohľady a názory. 

 

Účasť na stretnutí je bezplatná. Počet miest je limitovaný, a tak Vás pre lepšie organizačné zabezpečenie prosíme 

o potvrdenie účasti do 20. septembra 2013 na e-mailovej adrese jana.hyzova@amrop.sk.  
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Amrop Slovakia je členom AESC, v ktorej rámci je najdlhšie pôsobiacou spoločnosťou a jediným členom s plnohodnotnou kanceláriou na Slovensku. 

Ďalšie stretnutie zo série Coffee time with Amrop sa uskutoční 

v utorok 1. októbra 2013 od 9.00 do 11.30 hod. (kávu podávame od 8.30) 

v príjemných klubových priestoroch na Štefanovičovej 12 v Bratislave. 
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