Lietvedība, arhīvs, personālvadība
02.04.2019

Kas jāzina vadītājam par personāla vadību. 2.aprīlī

Mācību datums: 02.04.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Mērķa auditorija: valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji, visu Cena: 50.82 €
līmeņu vadītāji, personāla vadītāji

Jebkura veida iestādes, organizācijas veiksmīgai darbībai un tālākai attīstībai ir vajadzīgi triju veidu resursi:
●

finanšu,

●

informāciju tehnoloģiju resursi

●

cilvēku resursi.

Iestādes, uzņēmuma vadīšanas procesā notiek šo visu faktoru mijiedarbība, nepieciešama to optimāla savienošana. Ja
mūsdienās ļoti liela uzmanība tiek pievērsta augsto, moderno tehnoloģiju ieviešanai, kā arī daudzi procesi ir pakārtoti finanšu
plūsmai, tad nereti vēl sastopamas situācijas, kad personālam pievērš vismazāko uzmanību.
Tiešie vadītāji ikdienā strādā ciešā mijiedarbībā ar saviem padotajiem – struktūrvienības darbiniekiem, un tieši no vadītājiem
ir atkarīgs, vai darbinieks paliks strādāt organizācijā, vai tomēr aizies. Darbinieki atnāk strādāt uz organizāciju, bet nereti
aiziet no vadītāja.
Tieši tādēļ ikvienam vadītājam jābūt informētam par personāla vadīšanas procesiem organizācijā, kā arī aktīvi
jāpiedalās šajos procesos.
Mērķis – veidot izpratni par cilvēkresursu vadīšanas procesiem organizācijā, vadītāja lomu un atbildību personāla vadīšanā.
Programma:
Izmaiņas cilvēkresursu attīstības tendencēs.
Organizācijas cilvēkresursu vadīšanas attīstības perspektīvas.
Personāla vadīšanas procesi: par ko atbild personāla vadības struktūrvienība (speciālists), par ko – struktūrvienības
vadītājs:
●

Atlases process;

●

Jaunā darbinieka ievadīšana darbā;

●

Novērtēšanas process;

●

Motivēšana;

●

Atalgojuma noteikšana;

●

Mācības un personāla attīstīšana;

●

Iekšējā komunikācija u.c.

Lektore: Inese Sila, Mg. HR (maģistra grāds personāla vadībā), sertificēts profesionālais koučs. Pieredze personāla

vadībā kopš 1995.gada. Lasu lekcijas Juridiskajā koledžā, vadu seminārus, treniņus par personāla vadības, personāla
lietvedības, personīgās izaugsmes jautājumiem.
Nodarbību laiks: plkst. 10.00 – 15.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai

“Struktoru iela”.
Semināra dalībnieki saņems „Latvijas Pašvaldību mācību centra” apliecību.
Dalības maksa: 42.00 EUR + PVN (cena ar PVN 50.82 EUR).
Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034
1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.
Lūdzam informēt par savu līdzdalību iepriekš:

●

aizpildot pieteikuma anketu;

Dal?ties
●

rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv

●

vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

