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Szanowni Państwo,

ź Jak doświadczenie ostatniego roku zmienia organizacje, liderów i wyzwania 

stojące przed HR?

ź Jaką rolę mają do spełnienia działy personalne w sytuacji, gdy kwestią kluczową 

staje się zapewnienie ludziom bezpieczeństwa?

Serdecznie zapraszamy na dwudniową konferencję Lato HR 2021 

pt. "New Normal w praktyce HR". 
W tym roku skupimy się m.in na pokazaniu rozwiązań, wdrożeń, praktyk, 

które są odpowiedzią na rzeczywistość New Normal.

ź Jak rekrutować zdalnie i jak rekrutować do zdalnych zespołów? 

Jak łączyć tych, którzy pracują w online z tymi którzy pracują w offline?
ź Jak prowadzić procesy rozwojowe w hybrydowej rzeczywistości? 

Jakie kompetencje rozwijać w kontekście tak szybkich zmian technologicznych?

ź Jak zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w nowych okolicznościach?

W programie między innymi, dwie ekscytujące debaty: 

Debata HR influencerów w stylu 

Oksfordzkim: „Czy wrócimy do rynku 

pracy jaki znaliśmy sprzed pandemią”.

Debata ekspertów HR: „Zdrowie 

i bezpieczeństwo pracowników 

– perspektywa 2021!”.

Sześć business case’ów

Znane osobistości i praktycy ze świata HR, podzielą się swoimi doświadczeniami i tym jak 

kreują nową rzeczywistość HR.

Zarejestruj się

Znane osobistości i praktycy ze świata HR, podzielą się swoimi doświadczeniami i tym jak 

kreują nową rzeczywistość HR.

Udział w części konferencyjnej i networkingowej jest za darmo!

https://latohr.pl/
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„Etatyzacja jako oś sprawnej i efektywnej 

organizacji 21 wieku” 

„Nowa rekrutacja – dos and don’ts nowej 

rekrutacji?”

Zarejestruj się

„Interim managemet w praktyce HR. 

Jak korzystać ze wsparcia interim 

managera, aby ekspresowo wzmocnić 

zespół lub kompetencje zespołów?”

„Nowe zaangażowanie" czy stare 

podejście sprawdzi się w nowych 

czasach, czyli co jest kluczem 

do budowania zaangażowania?”

Sprawdź program i prelegentów na:

latohr.pl

Ponadto 
przewidujemy 

dodatkowe 
atrakcje:

ź sesje networkingu

ź warsztat z lekarzem medycyny 

estetycznej

ź prezenty dla uczestników 

ź sesję jogi

ź i rabaty na ciekawe produkty

Zapraszamy do rejestracji, udział w części konferencyjnej 
i networkingowej jest za darmo.

Cztery praktyczne warsztaty:

https://latohr.pl/
https://latohr.pl/

