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Context

Conferința Profit.ro: Starea economiei mondiale
la 11 ani de la criza economică. Suntem pregătiți
pentru o nouă recesiune?

•

Metodele tradiționale de motivare a angajaților par să nu mai aibă succes în actualul
context economic, în care piața muncii duce lipsă de specialiști în aproape toate domeniile,
iar tentația de a pleca în alte țări este foarte mare.

•

Facilitățile fiscale au creat punctual stimulente în anumite domenii, însă problemele
fundamentale sunt încă deoparte de a fi rezolvate, pe o piață care reușește cu greu să se
mențină competitivă. Tinerii și-au crescut pretențiile salariale, chiar dacă experiența pe
postul respectiv nu este una bogată, iar firmele caută soluții prin care să reușească săși păstreze angajații valoroși, dar și să găsească noi angajați bine pregătiti la costuri care să
permită continuarea unei activități profitabile. Bătălia pe salarii a ajuns la un nivel la care
multe dintre firme nu mai pot concura.

•

În aceste condiții, una dintre marile provocări ale specialiștilor de HR a devenit găsirea unor
metode noi de retenție și motivare a angajaților, adaptate la specificul actual al pietei. Pe
acest fond, companiile îşi schimbă strategiile de resurse umane, investind în formarea
profesioniştilor.

•

Provocările merg mai departe și în zona necesităților de pregătire și chiar recalificare a
angajaților, pentru a ține pasul cu tehnologia sau digitalizarea proceselor, dar și în căutarea
unor modele organizaționale flexibile și capabile să se adapteze din mers provocărilor și
schimbărilor tot mai rapide.
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Teme principale în dezbatere
•

Cât de competitivă este în momentul de față România pe piața muncii din Europa de Est.
Cum ne poziționăm față de concurența piețelor asiatice?

•

Decalaje între București și orașele mari vs restul țării.

•

Cât de mare este deficitul de angajați în diferite industrii? În ce măsură politicile fiscale și
sociale ale statului ajută?

•

Ce solutii găsesc companiile private pentru deficitul de angajati pe piata locală (foarte multe
companii, din construcții, retail, turism etc încep să aducă angajați din Nepal, Vietnam, Sri
Lanka, Thailanda, negăsind angajați locali).

•

Cum pot fi păstrați și stimulati angajații valoroși pentru a rămâne în companie? Ce scheme
de motivare au eficiență mai mare?

•

Transformări și provocări în metodele folosite de departamentele de HR pentru evaluarea
angajaților.

•

Cum răspund organizațiile provocării de a lucra cu patru generații de angajați cu profile și
nevoi diferite.

•

Cum cointeresăm angajații în evoluția și performanțele firmei?

Agenda
• Primirea invitaților
• Discurs de deschidere: invitat Ministerul Muncii
• Panel 1: “Cât de competitivă este în realitate piața muncii
din România. Context economic, fiscal și social”
• Panel 2: “Cum răspund companiile, prin strategiile de
resurse umane, provocărilor actuale ale pieței: retenția
angajaților, atragerea oamenilor potriviți, digitalizarea
proceselor și atragerea de oameni potriviți.”

Audiența
100-150 de participanţi se întâlnesc pentru a
căuta soluţii pentru dilemele pe care le au în
managementul oamenilor:

•
•
•
•
•

manageri
directorii de resurse umane din marile
companii locale
traineri
consultanţi
headhunteri
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