ЗАПРОШУЄМО ПРИЄДНАТИСЯ ДО

ІІ Міжнародного
HR Forum
ЩО ТАКЕ HR FORUM
це багатоплановий захід, що
складається з двох частин та
розрахований на студентів
Київських ВНЗ, в тому числі
іноземних студентів, які
навчаються по програмі за обміном
та випускників - молодих фахівців
із знанням англійської мови.

УЧАСНИКИ І МІЖНАРОДНОГО
HR FORUM, ПРОВЕДЕНОГО У
2014 РОЦІ
VIG Vienna Insurance Group
Porsche Finance Group
Tax Consulting
UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP
Roland Berger Strategy Consultants

ВАЖЛИВО
учасниками ІІ
Міжнародного HR
Forum будуть лише 56 компаній,
кількість слухачів ~
180 осіб

І ЧАСТИНА ЗАХОДУ
АКТОВИЙ ЗАЛ УНІВЕРСИТЕТУ «КРОК»

під час І частини
HR Forum учасники
( партнери , СЕО та
керівники HRдепартаментів )
проведуть
презентації для
студентів та
молодих
спеціалістів щодо :

складання CV та
1 мотиваційних листів
розкажуть про особливості
2 та помилки, які необхідно
уникати при оформлення CV

3

поділяться секретами
підготовки до
проходження співбесід,
тестувань в Assessment
Centers

4

презентують власні
програми для молодих
спеціалістів

ІІ ЧАСТИНА ЗАХОДУ
АУДИТОРІЇ ДЛЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ
УНІВЕРСИТЕТУ «КРОК»

В рамках ІІ частини HR Forum представники
компаній презентують тему свого воркшопу та
мають переконати аудиторію чому вона є
цікавішою за теми фахівців-конкурентів. Після
чого, компанії проводять:

1

майстер-класи та воркшопи, вивчення та
розбори case studies із фахівцями компаній

2

кожна компанія буде змагатися за свою
аудиторію – студентів в форматі Bar
Camp/Open Space

Під час ІІ частини HR Forum
кожній компанії пропонується
обрати тему для case studies
(напр. у сфері фінансової
аналітики, права, маркетингу,
логістики, менеджменту тощо).

Ефективність case studies забезпечують невеликі групи, у
яких Ви зможете разом з учасниками проаналізувати
ситуацію та розібрати різноманітні підходи до вирішення
завдань, які виникають в одній зі сфер діяльності
компанії.

Брейнстормінг в маленьких групах надасть можливість
компаніям виявити активну та мислячу молодь, що може
в майбутньому стати частиною Вашої професійної та
амбітної команди.

НАША МЕТА:
- створити атмосферу живого ,
інтерактивного спілкування зі студентами ,
випускниками та молодими фахівцями ;
- представити Ваші вакансії та програми
стажувань для молоді ;
- надати платформу для обміну Вашим
досвідом у вирішення конкретних завдань
та проблем .

мова заходу - англійська ( переважно ),
українська , російська ;
кількість слухачів - 180 осіб ;
час проведення 15:30-19:00;
місце проведення - Університет
" КРОК ", вул . Лагерна , 30-32, м . Київ

Організатори

громадська
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