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Specialista náboru, výběru a adaptace zaměstnanců – cyklus 
 
 

Úvod 
I přes množství času a úsilí, vložené do náboru a výběru zaměstnanců, 
stále nemáme lidi, kteří jsou těmi pravými pro danou pozici. Někteří k tomu 
jednoduše nejsou, zatímco u jiných se zdá, že mají všechny potřebné 
schopnosti, ale nejsou schopni je využívat. Proč se stává, že lidé, kteří se 
zdají být tak vhodnými pro určitou práci, když jsou přijímáni, jsou potom tak 
velkým zklamáním? Možná proto, že jsme je vybrali ze špatných důvodů. 
 

Cíle 
Absolventi cyklu:  

▪ budou schopni sestavovat kritéria pro efektivní výběr zaměstnanců 
a vést strukturované rozhovory zaměřené na získání informací o 
schopnostech a kompetencích důležitých pro obsazovanou pozici, 

▪ naučí se správně vyhodnocovat spolupráci s personální agenturou 
a mít pravidelnou zpětnou vazbu o vnímání firmy na trhu, 

▪ dostanou konkrétní tipy na diagnostické nástroje, kterými by mohli 
vylepšit svoji práci, 

▪ pochopí význam procesu sociální i profesní adaptace zaměstnanců 
a naučí se rámcově zpracovat adaptační program se všemi jeho 
náležitostmi, 

▪ získají praktické inspirace, jak posílit prostřednictvím interního 
personálního marketingu strategický význam řízení lidských zdrojů 
ve firmě a prestiž útvaru lidských zdrojů, 

▪ seznámí se, jak využívat sociálních sítí v oblasti interní firemní 
komunikace v návaznosti na práci personalisty. 

 

Obsah 

1. kurz – Profesionální vedení výběrových rozhovorů 
2. kurz – Diagnostické metody a jejich využití v práci HR 
3. kurz – HR marketing (nejen) na sociálních sítích 
4. kurz – Copymentoring aneb jak napsat texty, které Vám přivedou 
zaměsntnace 
5. kurz – Adaptační proces nových zaměstnanců – praktický workshop 

 

Metodika 
Viz popisy jednotlivých kurzů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Určeno 
HR specialistům, náborovým pracovníkům, personalistům a ostatním 
zájemcům o danou problematiku. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 
Cyklus se skládá z 5 uvedených kurzů. Cyklus si můžete sestavit 
z termínů, které jsou uvedeny u jednotlivých kurzů a budou Vám 
nejlépe vyhovovat.  
 
Pro snazší výběr Vám nabízíme tyto základní varianty termínů: 
 

Termín Místo 
Variabilní 
symbol 

20.–21. 2. + 18. 3. +                   
+ 25. 3. + 11. 4. +                     
+ 15. 4. 2019 

Praha 190526 

13. 11. + 21. 11. +                  
+ 28. 11. + 29. 11. +              
+ 11.–12. 12. 2019 

Praha 190527 

 

Cena a rozsah 
Cena za 5 kurzů po slevě 10 %: 20 000 Kč Kč (bez DPH), 24 200 Kč 
(včetně 21 % DPH) 
6 dnů 
 

Manažer projektu 
Miluše Martinovská 
226 006 314, mmartinovska@gradua.cz 
 
 


