A munkaköri leírások kialakítása iránt érdeklődők személyes támogatást kapjanak a számukra legkedvezőbb helyszínen, legyen az akár egy kistelepülés iskolájának osztályterme, vagy közösségi
ház, illetve munkáltató étkezője stb.
Olyan együttműködő partnert keresek,
aki helyben meg tudja szervezni, hogy
12-20 fő érdeklődő egy velem egyeztetett időpontban részt vegyen a munkaköri leírásról szóló, a jelen dokumentumban bemutatott programon. A partnerrel
ezt a partneri kapcsolatot külön dokumentumban szabályozzuk.

Települési (kistérségi) szervezőpartner jelentkezésére, munkaköri leírás elkészítésének ismereteiről
és gyakorlatáról szóló, könyvbemutatóval egybekötött előadás megszervezésében történő együttműködésre.

Munkajogi szakokleveles tanácsadó,
adatvédelmi tisztviselő

https://munkajogi-tudas.hu
baksai.zoltan@munkajogi-tudas.hu
+36-20-362-4692

•

Munkáltatói szerepben lévő egyéni vállalkozók, társas vállalkozások vezetői.

•

Munkairányítói feladatot ellátó középvezetők.

•

HR-feladatot ellátó munkavállalók.

•

Személyzeti adminisztrációt ellátó munkavállalók.

•

Vállalkozások adminisztrációját támogató könyvelők.

•

Egyéb érdeklődők.

60–90 perc:

Prezentáció a munkaköri leírások főbb összefüggéseiről, alapjairól.

15 perc:

Szünet.

45 perc:

Egy munkaköri leírás létrehozásának bemutatása.

10 perc:

Szünet.

30 perc:

Csoportos konzultáció.

30 perc:

Egyéni konzultációk (igény esetén).

A programon történő részvétel alapdíja: 9.900 Ft/fő. (alanyi adómentes)
(A szervezőpartner részére díjmentes.)
Azonos vállalkozástól érkezettek számára (-10%) kedvezményt biztosítok az alapdíjból
(amennyiben 2 vagy több fő részére egy számla állítható ki).

A díj tartalmazza személyenként:
•

1 példányt „A munkaköri leírás” című könyvből.

•

Az előadáson történő részvételt és a konzultációs lehetőséget.

•

„A munkaköri leírás” című könyvből helyben további példányok vásárlásának lehetőségét (-20%) kedvezménnyel, 3.990 Ft-ért.
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1. A szervezőpartner felméri az érdeklődést a Program iránt (helyi vállalkozások, munkáltatók körében).
1.1. Van-e legalább 12 (optimálisan 15-20) fő érdeklődő a Programra, a bemutatott feltételekkel?
1.2. Mely időpont lehet megfelelő az érdeklődők számára?
1.2.1. Munkanapon, 09:00-tól 13:00-ig.
1.2.2. Munkanapon, 15:00-tól 19:00-ig.
1.2.3. Szombaton, 09:00-tól 13:00-ig.
2. A szervezőpartner felméri helyszínre vonatkozó lehetőségeket.
2.1. Van-e az érdeklődőknek megfelelő időpontban foglalható, a résztvevők befogadására, előadás tartására alkalmas helyiség (önkormányzati helyiség, tanterem, művelődési ház, ebédlő stb.)?
2.2. A helyiség bérbeadójának és a bérbeadás feltételeinek, díjának pontosítása.
3. Az (1)-(2) pont szerinti információkkal a szervezőpartner megkeresi az előadót a baksai.zoltan@munkajogi-tudas.hu e-mail címen vagy a +36-20-362-4691-es telefonszámon.
4. Az előadó és a szervezőpartner egyeztet a Program tervezhető időpontjáról, tényleges
megvalósításának további lépéseiről, valamint az ehhez szükséges együttműködésük
minden részletéről, ideértve a szervezőpartner díjazásával kapcsolatos kérdéseket is.
5. Az előadó és a szervezőpartner a köztük lévő megállapodás szerint megvalósítják a Programot.
6. A Program megvalósítását követően megállapodnak, hogy további munkajogi vagy
GDPR-témájú előadások létrehozásában együttműködnek-e (pl. Vállalkozók Klubja, munkajogi és/vagy GDPR képzések stb.).

Vállalkozásomat az üzleti haszonszerzés nyilvánvaló célja mellett azért alapítottam, mert a
munkáltatók, munkáltatói jogkörgyakorlók körében komoly ismerethiányt tapasztaltam mind
munkajogi, mind adatvédelmi és adatkezelési területen. Fokozottan így van ez a kis- és középvállalkozások esetében, és minél inkább távolodunk Budapesttől, sokszor annál inkább
csökken az ismeretszerzés lehetősége is.
A munkaköri leírás című első könyvemmel szeretném eljuttatni minél több érintett számára,
hogy ezt a kötelező feladatot egyébként lehet jól is végezni. Ezen túl további hasznos kiadványok vannak előkészület alatt, de mindez mit sem ér, ha a könyvbe foglalt tudást nem teszszük élővé, használhatóvá.
Ezért ajánlkozom, hogy amennyiben szervezési segítséget kapok ehhez, szívesen viszem el
(és nem „le”, ahogy sok budapesti „szakértő” mondja) a hasznos ismeretet a kistelepülésekre
is.
Kölcsönösen előnyös együttműködésünkben bízva, tisztelettel:
Baksai Zoltán
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