26 май—четвъртък
14.00—17.00 - изберете между:
Уъркшоп „Дизайн мислене за управление на “Employee Experience“, водещ:
Елина Желева, коуч и консултант по
дизайн мислене
Знаете ли какво стои зад понятия като
„Employment Branding“, „Employer Branding“, „Employee Branding“, „Experience Economy“? Заедно с Елина Желева ще преминем през всяко от тях, за да стигнем до
най-новата тенденция – Employee Experience Management, наречена от експертите
в управлението на човешки ресурси Human
Resource Management 2.0.

Уъркшоп “HR експрес. Следваща спирка:
HR на бъдещето”, водещи: Капка Стойкова, коуч и медиатор, Иван Димитров, тренер
Вълнували ви въпросът за несъответствието
между търсене и предлагане на пазара на
труда? А готови ли сте да помислите върху
това как да се реши този проблем? За онези от вас, на които не е достатъчно да бъдат наблюдатели и анализатори на случващото се и на процесите, предопределящи
бъдещето, а искат да участват активно в
тях, този уъркшоп е задължителен! Повече
информация вижте ТУК

17.30—19.30
Нетуъркинг „Go Team“, водещи: Catalyst България
Готови ли сте за “Treasure Hunt” предизвикателство? Ориентиране по карта, различни предизвикателства, екипна работа, конкуренция и най-вече – много забавление! Ако сте готови да
поемете това предизвикателство, не забравяйте да си вземете удобни обувки и дрехи, когато
тръгвате към РИУ Правец!

26 май—четвъртък
20.30—22.15 - изберете между:

Нетуъркинг „Beat the Box“,

Уъркшоп „HR звезди на дансинга“,

водещи: Catalyst България

водещ: Атанас Месечков

Тайнствено видео съобщение, мистериозен глас и много кодове, които трябва да
разбиете! И разбира се – времето ви притиска!
„Beat the Box“ е предизвикателство за тези
от вас, които не се страхуват да отварят затворени кутии без да знаят какво ги очаква
вътре!

Ритъм, музика, танци! Ако искате да проверите
дали и на дансинга сте толкова добри, колкото
в управлението на хора, това е вашата част от
нетуъркинг програмата на конференцията на
БАУХ! Предизвикваме ви – покажете кои са найдобрите HR звезди на дансинга! За да разкриете пълния си потенциал в изкуството на танца,
ще ви помогне многократния шампион на България Атанас Месечков.
Как да се подготвите за уъркшопа – удобни
дрехи и обувки и широка усмивка са ви напълно
достатъчни!

