CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI
împreună cu SC INTRATEST SRL vă propun cursul
„MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE”
CURS AUTORIZAT DE MINISTERUL MUNCII, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin
D organismul abilitat (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor) şi de
e Ministerul Educaţiei Naţionale conform OG 129/2000 ca modul integrat al curriculei
z
INSPECTOR RESURSE UMANE
v
Dezvoltarea resurselor umane într-o organizaţie reprezintă una dintre direcţiile
fundamentale de acţiune şi progres. Cursul îşi propune să găsească cele mai eficiente modalităţi de
dezvoltare a funcţiei de resurse umane, adaptându-se la nevoile concrete ale organizaţiei Dvs.
Cursul este bazat pe dezbateri practice şi prezintă cele mai noi abordări din domeniu.
Lectori: psih. Bogdana Bursuc şi psih. Alina Popescu – autoare a numeroase studii şi
articole
de specialitate publicate în media naţională/reviste de specialitate
C
u
Cursul are un număr de 20 ore (teorie şi practică), iar tematica va cuprinde (fără a se limita
la acestea):
 Rolul şi obiectivele departamentului de resurse umane într-o companie (abordări noi)
 Oferta de servicii de management al resurselor umane
 Analiza muncii şi elaborarea fişelor de post
 Recrutarea şi selecţia angajaţilor
 Programe de integrarea a noilor angajaţi
 Programe privind managementul carierei
 Managementul performanţei
 Motivarea angajaţilor
 Direcţii noi în creşterea productivităţii angajaţilor
 Sănătatea ocupaţională şi stresul la locul de muncă
 Managementul relaţiilor interpersonale la locul de muncă.
La sfârşitul cursului, în urma evaluării, cursanţii vor primi diploma CNFPA pentru ocupaţia
„Inspector Resurse Umane”/Modulul Managementul Resurselor Umane.
Taxa de instruire este de 1099 RON (fară TVA). Cursul se organizează în perioada
03.09. – 07.09.2008 la Complex Alexandros (Buşteni). Se pot asigura şi servicii de cazare la
preţul de 260 RON/noapte (single) şi 230 RON/noapte (loc în cameră double) (TVA inclus). Plata
se face la casieria Camerei de Comerţ şi Industrie a României, tronsonul III, etajul 4 sau prin bancă
în contul RO31 RZBR 0000 0600 0240 7957 deschis la Raiffeisen Bank SMB, Cod fiscal RO
2842250, înainte de începerea cursului.
În cazul în care sunteţi interesat vă rugăm să transmiteţi formularul de înscriere la fax:
021.311.21.10 sau e-mail: dpc@ccir.ro, persoană de contact – Iuliana Arhire, telefon
021.319.00.78.

Director,
Cristina Ionescu

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CURS

I.

DATE DESPRE SOCIETATE:
DENUMIRE.....................................................

Adresa........................................, Localitate........................, Judeţ.................................
Nr. înregistrate la Registrul Comerţului ..............................., CUI..................................
Cod IBAN ...................................................... deschis la.................................................
Telefon / fax: ........................, E-mail............................., www.....................................

II.

DATE CURSANT (I):
Nume şi prenume

Funcţia

Rezervare

Cazare

Data sosirii /

cazare

single /

plecării

(DA/NU)

double

(dacă e cazul)

(dacă e cazul)

(dacă e cazul)

1.
2.
3.
4.
.....

Prezenta reprezintă comandă fermă şi ţine loc de contract între părţi (în cazul în care, în
prealabil, nu există alt contract încheiat).

Director General
Data:......
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