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18.00 welcome champagne & Înregistrarea participanŢilor

18.30 deschiderea evenimentului

„Femei la conducere – lideri În resurse umane”

19.00 moment artistic

19.30 galĂ de premiere
Femei de succes din hr

20.40 awards dinner

“Omul potrivit la locul potrivit” este, credem noi, cea mai
provocatoare sarcină a unui bun manager de resurse umane.
Cariera profesională, aportul la creşterea rezultatelor compa -
niei, implicarea şi depăşirea performanţelor a oricărui angajat
din orice domeniu de activitate depind de acest pilon extrem
de important în schema oricărei firme, instituţii, societăţi,
managerul de resusrse umane. O profesie acaparată aproape
în intregme de femei. De ce oare? Pentru că noi suntem mai
deschise spre oameni, mai comunicative, mai flexibile, mai
intui tive, avem fler şi punem mult, mult suflet în alegerea oa -
me nilor potriviţi pentru o anumită funcţie. Sunt multe doam -
ne în fruntea departamentelor de HR care evaluează şi propun
recompensarea performanţelor celor din companii. Ne-am
gândit că este momentul să fie şi ele evaluate şi compensate. 

De aceea, această a 5-a ediţie a "Galei femeilor de succes" va
premia performanţa femeilor manager cu o carieră de succes
în HR, ale căror remarcabile rezultate profesionale, dedicaţie,
ambiţie şi dorinţa de excelenţă au condus şi vor conduce la
realizări semnificative în companiile din România. Vor fi
nominalizate doamne din sectoarele importante ale
economiei: industrie, auto, energie, comunicaţii, IT, sănătate,
farma, retail, ca şi ale sectorului financiar-bancar.

În deschiderea Galei vom avea invitaţi de excepţie care vor
vorbi despre profesia de HR-istă, despre femeia lider, femeia
manager, femeia conducător.

Continuând seria de evenimente FEMEI DE SUCCES, Finmedia şi revista Piaţa Financiară organizează în luna
noiembrie Gala de premiere dedicată femeilor manageri din HR, dorind astfel să onoreze reuşitele acestora,

realizările profesionale şi perseverenţa de care au dat dovadă în prodigioasa lor carieră.

Poveştile lor de succes vor apărea în luna noiembrie, în numărul  revistei Piaţa Financiară, care  va publica un material
dedicat acestui eveniment  "Femei la conducere- lideri în resurse umane".

Gala este un bun prilej de networking şi va reuni specialişti de resurse umane, directori generali, coaches, furnizori de
servicii HR, companii de outsourcing, lideri de business din cadrul celor mai importante companii din România.

Alina AlexAndru, Event Manager                                                                               Tel: 021 319 74 97 / E-mail: alina.alexandru@finmedia.ro
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