NTI s vámi proti koronaviru

HR výběr tipů a odkazů III.
Hezký den,
přinášíme Vám další várku zajímavých informací a odkazů z internetu tak,
abychom Vám ušetřili čas a přinesli zajímavé zprávy a odkazy pro HR.
Držte se! Tým NTI - constulting

Infografiky a plakáty při návratu zaměstnanců do normálu
Vracíte se do normálu? Připravujete pravidla a postupy chování svých
zaměstnanců? Mohly by se vám hodit nápady na infografiky.
Zdroj: loono.cz, odkaz
Zdoj: prpom.cz, odkaz

Home office a vzdálené týmy
Jak zvládnout homeoffice – řada neotřelých nápadů na jednom místě - od
komunikace, aplikací, videohovorů, osobní produktivity, řízení týmů, zábavy
Zdroj: lovechlav.cz, odkaz
Zkušenosti odborníků a firem ze současné situace
Zdroj: personalista.com, odkaz
10 tipů na management týmu na dálku od PWC
Zdroj: blog.pwc.cz, odkaz

HR vzory a Covid
Vzory HR dokumentů, pro současnou dobu přímo HR a Covid – např. Povinnosti
na hygienu u zaměstnavatele, Převedení na jinou práci.
Zdroj: hrvzory.cz, odkaz, odkaz na linkedin
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Online akademie pro vzdělavatele a training development managery
Epale webináře pro vzdělavatele a specialisty vzdělávání.
Zdroj: epale.cz, odkaz, příp. youtube kanál odkaz

Bezplatná helpline: Zaměstnávání a pobyt cizinců
Společnost PWC připravila možnost zdarma telefonicky prodiskutovat konkrétní
případy přímo s odborníkem v oblasti imigračního práva z PwC týmu Global Visa
Solution
Zdroj: blog.pwc.cz, odkaz

Vědci proti trudomyslnosti
Iniciativa Vědci proti trudomyslnosti přináší povzbudivá poselství a vyjádření
předních českých vědců k nelehké situaci, které nyní všichni čelíme, zajímavé
rozhovory, články.
Zdroj: sciencecafe.cz, odkaz

Buďte out s NTI
Outdoorové nápady NTI, jak podpořit týmového ducha při návratu do normálu
zdarma a bez teambuildingu. Jak na týmovou soudržnost bez teambuidingu? Jak
podpořit firemní kulturu při návratu do normálu? Jak na dobrou náladu v týmu,
utužení kolektivu i zdraví zaměstnanců?
Zdroj: nti.cz/budteout, odkaz

NTI HR výběr tipů a odkazů I. a II. díl
Zdroj: nti.cz, odkaz_I, odkaz_II

Těšíme se na Vás!
Tým NTI
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