CZĘSTOCHOWA DLA FIRM RODZINNYCH - AGENDA
#6 Aspekty organizacyjne. Kwestie pozornie banalne –
Jak zdobyć i zatrzymać DOBREGO pracownika?

18.12.2019 r. Częstochowa (piątek)
Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny w Częstochowie
(ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa)
09:00-10:00

10:00-10:30

10:30-13:00

13:05-13:45

13:45-15:00

15:00-15:20

REJESTRACJA I PORANNA KAWA
Spotkanie interaktywne!
CZĘŚĆ PIERWSZA – SEMINARIUM SZKOLENIOWE
Prowadzący:
OTWARCIE SEMINARIUM – przedstawienie się
Kamila Grochowina – Animator
wszystkich uczestników
LCK w Częstochowie
Wprowadzenie do tematyki prozatrudnieniowej
PREZENTACJA TEMATYCZNA
Prowadzący:
Gdzie jest Kandydat?
Adam Wąsik
Adam Wąsik (Współwłaściciel, Pracownia_EB)
Podczas Warsztatu dowiesz się m.in.:
- Czym jest grupa celowa i jak ją określić?
- Jak myśleć o rekrutacji Twoich kandydatów
i jakie zadawać sobie pytania?
- Jakich narzędzi używać dla jakich grup
kandydatów?
- Dlaczego kandydat z kampanii może być
lepszy niż kandydat z ogłoszenia?
- Co to jest CPC, CTR?
- Czym jest remarketing?
- Czym link sponsorowany?
- Czym geolokalizacja?
- Jak i w jakim celu to wszystko ze sobą
połączyć?
- dobór narzędzi do konkretnych grup
docelowych,
- tworzenie dopasowanych media planów.
LUNCH
CZĘŚĆ DRUGA – PANEL DYSKUSYJNY
PREZENTACJA TEMATYCZNA
Prowadzący:
Docenianie w pracy. Rzadkość czy codzienność?
Kamila Grochowina
Dobrowolność czy konieczność?
Na warsztacie dowiecie się:
- Dlaczego nie doceniamy pracowników?
- Dlaczego dzisiaj trzeba to robić?
- Jak się za to sprawnie zabrać? Od czego zacząć?
- Dlaczego docenianie to stały proces potrzebny
każdej firmie/organizacji?
- inteligencja emocjonalna – co to takiego?
SPOTKANIE NETWORKINGOWE
Prowadzący:
W programie:
Kamila Grochowina

15:20-15:50

15:50-16:00

ADAM WĄSIK

- możliwość wymiany wizytówek,
- prezentacja lokalnych dostawców usług dla firm
rodzinnych,
- prezentacja branż lokalnych dostawców usług
- PREZENTACJA realizowanych na terenie
Częstochowy projektów współfinansowanych ze
środków EFS, w ramach których możliwe są kursy
zawodowe dla pracowników i kandydatów do
pracy; kursy językowe, komputerowe,
staże i subsydiowane zatrudnienie.
- PREZENTACJA DALSZYCH DZIAŁAŃ
W PROJEKCIE - zaproszenie na webinarium
- NDYWIDUALNE KONSULTACJE Z EKSPERTAMI
PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE SEMINARIUM

Prowadzący:
Kamila Grochowina

Prowadzący:
Kamila Grochowina

Pracownia_EB; Współwłaściciel Pracownia_EB
Szef sprzedaży i dyrektor zarządzający z 15 letnim doświadczeniem, związany
m.in. z Gazetą Wyborczą, Gazeta.pl, były członek zarządu serwisu Goldenline.
Z rynkiem rekrutacyjnym pracuje od 8 lat. Specjalizuje się w budowaniu
i strategicznym zarządzaniu marką pracodawcy, co przekłada się na skuteczne
pozyskiwanie odpowiednich kandydatów, nawet w bardzo wymagających
branżach, jak np. IT, czy BPO/SSC. W 2014, wspólnie z Zespołem, założył
Pracownia_EB - agencję employer branding, jedną z najczęściej nagradzanych w
kraju. Jego zdaniem nie ma w Polsce rynku kandydata…jest za to rynek dobrego
pracodawcy. I dlatego, wspólnie z Zespołem, pomaga licznym firmom - od small
biznesu i start-upów po międzynarodowe korporacje - przyciągać właściwych
kandydatów oraz zatrzymać talent w organizacji. Pomysłodawca i przewodniczący
Jury największego polskiego konkursu employer branding - EB_KREATOR,
prelegent wielu konferencji EB, wspierający swoją wiedzą między innymi
przedsięwzięcia Collegium Civitas. Dwukrotnie wyróżniony tytułem Tygrysa
Biznesu Fundacji Pro Progressio.

KAMILA GROCHOWINA
LOKALNY ANIMATOR CZĘSTOCHOWA

●

●
●
●

Absolwentka: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach,
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie); Liceum
Ekonomicznego w Częstochowie (Finanse i Rachunkowość); Obecnie
magistrantka w Wyższej Szkole Humanitas w Sosonowcu - V rok Psychologii
(Specjalność: Psychologia kliniczna i Psychologia osobowości dorosłego
człowieka);
Czynny Trener Rozwoju Osobistego i kompetencji psychospołecznych; Doradca
Zawodowy, Pośrednik Pracy; Szkoleniowiec; Coach for life and bussines;
Animator społeczny; Starszy Wykładowca Uniwersytecki;
Specjalista ds. funduszy i projektów europejskich;
Od 2005 r. pracownik Urzędu Miasta Częstochowy i Agencji Rozwoju
Regionalnego w Częstochowie S.A. – pomysłodawczyni, realizatorka
i kierowniczka wielu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
w tym wspierających przedsiębiorczość w regionie; Kierownik projektu "Świadomy
Biznes" - rozwój przedsiębiorczości - dotacje (2017-2019); Specjalista ds.
funduszy europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy
Europejskich (2015-2017); Animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej
(2013-2015); (Doradca Kluczowy w Regionalnym Ośrodku Europejskiego
Funduszu Społecznego (2007-2015); Doradca zawodowy w Gminnym Centrum
Informacji w Częstochowie przy Wydziale Strategii Rozwoju i Integracji
Europejskich Urzędu Miasta Częstochowy (2005-2007);

