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Rozšíření znalostí HR pro každodenní použití aneb aplikovaný 
Comp&Ben pro HR Manažery, Business Partnery, HR Generalisty 
a Specialisty.

Zažíváte občas nepříjemný pocit, kdy Vám při diskuzi nad 
mzdovými otázkami s liniovým managementem chybí argumenty? 
Všichni Vám říkají, že odměňování je složitá disciplína se spous-
tou čísel? Zdá se Vám, že principy odměňování jsou nesrozu-
mitelné?

Tímto kurzem Vám jednoduchým způsobem přiblížíme oblast od-
měňování a ozřejmíme Vám  její principy a nástroje a vybavíme 
Vás argumentací pro vyjednávání s manažery o odměňování. 
Odhalíme Vám za složitými čísly jednoduchý příběh. Spojením 
nenudné teorie a především praktické aplikace přinesete Vašim 
manažerům kvalifikovaná řešení.

Znalost základních principů a procesů oblasti odměňováni patří 
k základní výbavě každého HR profesionála.

Více informací a další termíny na:
www.bdadvisory.eu/cs/prakticky-compben



Unikátní projekt, který ukazuje praktický přístup 
k řízení Comp&Ben(u) v širším kontextu HR.

Kurz se skládá ze 2 dní,
každý z nich obsahuje
4 bloky po 90 minutách.
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Role a odpovědnosti.
Individuální motivace. Řízení základní mzdy.
Motivační složky. Mimořádná odměna. Benefity a komunikace.
Praktická cvičení.
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Strategie odměňování. Komponenty. Principy.
Interní spravedlnost.
Externí konkurenceschopnost.
Praktická cvičení.

Praktičnost
Kurz je založen na teoretickém základě tak, jak je 
dnes prezentován světovými autoritami v oboru, ale 
chceme být především praktičtí.  Uvidíte reálné ukázky 
a příklady ze světa Comp&Ben. 

Otevřený kurz
Chceme otevřený kurz, kde se sejdou posluchači 
z různých společností a sektorů a kde si budeme moci 
navzájem popsat různé zkušenosti. Pojďme si 
otevřeně povídat o tom, co nás pálí a obohatit tak kurz 
o další úhly pohledu.

Káva zajištěna :)
Fajnovka 
za dvacku!20

Nové 
termíny 

2019

Maximální počet 
uchazečů na 
kurz = 12-15

Pod záštitou a ve spolupráci s VŠE Praha 
Termín: 10.–11. října 2019

 Cena za dvoudenní kurz: 20 000 Kč
Více informací a další termíny na:
www.bdadvisory.eu/cs/prakticky-compben


