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Szanowni Państwo,

Wszystkie szkolenia z

w formule szkolenia

naszej oferty możemy

wewnętrznego. Tematykę

zorganizować na Państwa

szkolenia, jego zakres,

życzenie

miejsce

i termin dostosowujemy do Państwa potrzeb, uwzględniając specyfikę Państwa Firmy. Często

bywa to alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do szkoleń organizowanych w formule

otwartej, nie tylko ze względu na indywidualny charakter, ale również aspekty finansowe.

Współpracujemy tylko z najlepszymi Ekspertami, gwarantując jakość wykonania usługi.



OFEROWANA TEMATYKA SZKOLEŃ PRAWO PRACY

• Prawo pracy - aktualizacja przepisów

• Planowanie i rozliczanie czasu pracy, harmonogramowanie

• Prawo pracy dla menedżerów/liderów

• Dokumentacja pracownicza, akta osobowe

• Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

• Zatrudnianie cudzoziemców

• Delegowanie pracowników do krajów UE

• Wynagrodzenia na liście płac

• Zajęcia i potrącenia komornicze

• Składki, zasiłki, emerytury

• RODO - Ochrona danych osobowych

• Rozliczanie umów cywilnoprawnych

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

• Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

• Kursy kadrowo-płacowe



• Planowanie i budżet wynagrodzeń w excelu z zastosowaniem power query

• Autoprezentacja sztuką komunikacji

• Prawo pracy dla HR business partnerów – czyli jak nowocześnie

i zgodnie z potrzebami firmy zatrudniać pracowników

• Skuteczne działania employer brandingu

• Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników

• Controlling personalny i analityka HR

OFEROWANA TEMATYKA SZKOLEŃ HR



• Zarządzanie zespołem pracowniczym

• Komunikacja w zespole w czasie zmiany

• Budowanie zespołów

• Coaching w zarządzaniu

• Trening asertywności

• Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, zarządzanie stresem

• Delegowanie zadań

• Obsługa trudnego klienta

• Oceny pracownicze

• Rekrutacje

OFEROWANA TEMATYKA SZKOLEŃ KOMPETENCJE MIĘKKIE
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W ramach współpracy otrzymacie Państwo od nas:

• aktualną dawkę wiedzy

• szkolenie dopasowane do oczekiwań

• konkurencyjne ceny oraz gwarantowaną jakość szkoleń

Opinie naszych Klientów: https://www.polexpert.com.pl/referencje

Już dziś zapytajcie Państwo o niezobowiązującą ofertę

https://www.polexpert.com.pl/referencje


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

IWONA CHARZEWSKA

Manager szkolenia in-company

iwona.charzewska@bdo.pl 

tel: +48 (22) 543 16 99

BDO Solutions sp. z o.o.

ul. Postępu 12

02-676 Warszawa

NIP 1080015026

mailto:iwona.charzewska@bdo.pl

