FO-10-20

FORMACIÓ BONIFICABLE
Com gestionar una plantilla multigeneracional
Lideres plantilles formades per Baby boomers, Generació X i Millenials?

Actualment estan convivint a les empreses treballadors de diferents generacions i saber
gestionar tot aquest capital humà és una clau per a l'èxit de qualsevol empresa.

16/03/2020
23/03/2020
Hores: 8

Baby boomers, Generació X o Millennials entenen la vida i el lloc de treball de forma diferent,
per això contribuir a la creació d'un entorn que afavoreixi la convivència entre ells és un gran
repte és un repte per als Responsables de RRHH.

QUÈ ACONSEGUIRÀS...
Conèixer les motivacions i expectatives de les diferents generacions dels nostres
equips.
Aprendre a gestionar la diversitat de les plantilles.
Afavorir el clima empresarial a la teva empresa.
Aprendre a fomentar la creativitat i la innovació de cadascuna de les generacions.

-

-

-

De 10:00 a 14:00 H.

PROGRAMA:
1. Característiques i aportacions de cadascuna de les generacions.
2. El moviment cinètic de les generacions.
3. El canvi de paradigma en el lideratge.
4. Elaborar un full de ruta.
5. Donar sentit al conjunt.

AEBALL / UPMBALL
Av. Fabregada 93, 1er. 3a.,
Esc. Dreta | 08901
L’Hospitalet de Llobregat
Centre Comercial La Farga
(entrada per Av. d’Isabel la
Catòlica 15 o per C/Girona 14)

A cada bloc hi haurà una part pràctica.

EXPERT:
Anna Rubí Seguí, Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i Màster en Direcció
de Formació i Gestió del Capital Intel·lectual per ESADE. Especialista acreditada en Coaching
Ontològic, Sistèmic i Relacional. Amb més de 25 anys d’experiència com a Consultora en
processos de transformació en l’àmbit organitzacional, educatiu i de la salut. Docent a la UB,
UAB, EADA, EAE, UPF i UIC.

PREU:

Socis 175€ + IVA
No socis 265€ + IVA

Recupera part de de l’import del curs (104€): tramitem la bonificació sense cost adicional

formacion@aeball.net

10% descompte a autònoms perquè no poden accedir a la bonificació
L’Hospitalet, febrer de 2020
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