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Združenje občin vabi na seminar

»KAKO ZGLEDNO UREDITI KADROVSKE MAPE IN EVIDENCE TER PRAVILNO
PRIPRAVITI KADROVSKI NAČRT TER IZVESTI POSTOPEK ZAPOSLITVE«
Področje kadrovskih zadev je zelo pomembno in zelo živo.
Zaposleni v kadrovskih službah morate dnevno opravljati in
izvajati določene naloge in postopke, pri tem pa še pozorno
spremljati vse spremembe, ki se dogajajo na tem področju. Teh
vsekakor ni malo. Postopki, ki se na prvi pogled zdijo enostavni in
nezapleteni, so pravo nasprotje temu in velikokrat se lahko
znajdemo v dilemi kako izpeljat določen postopek.
Poleg vseh postopkov pa je treba imeti pravilno urejene tudi
kadrovske evidence in kadrovske mape. Spet se zdi enostavno,
pa ni.
Da bi pravilno pripravili vse od začetka pa do konca, od priprave
kadrovskega načrta, priprave in izpeljave postopka zaposlitve, da
bi imeli pravilno urejene kadrovske evidence in mape, se nam
pridružite na seminarju, na katerem vam bo predavateljica mag.
Edita Dobaj (Inštitut Idealis) predstavila vse kar morate vedeti, da
bi naredili čim manj napak oz. jih odpravili.
Predviden program:
1. Kadrovski načrt:
• priprava kadrovskega načrta
• najpogostejše napake in kako jih odpraviti
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2. Kadrovske evidence:
• čemu so namenjene
• kako jih pripraviti
• vsebina kadrovskih evidenc
3. Kadrovske mape:
• ureditev in hranjenje
• vsebina kadrovske mape
• obvezne sestavine kadrovske mape
4. Postopek zaposlitve v javnem sektorju:
• priprava in izvedba postopka zaposlitve na uradniško delovno mesto
• priprava in postopek zaposlitve na strokovno-tehnično delovno mesto
5. Vprašanja udeležencev in razprava

Najkasneje en dan pred izvedbo seminarja vam bomo posredovali pripadajoče gradivo, ki ga
boste lahko uporabili na samem seminarju za lažje spremljanje vsebin seminarja.
Seminar se bo pričel ob 10.00 in bo trajal predvidoma do 14.00.

Udeležence vabimo, da pripravijo čim več vprašanj oziroma dilem, s katerimi se srečujejo in jih
predhodno pošljejo na info@zdruzenjeobcin.si. Vprašanja s plačnim sistemom pa so
dobrodošla tudi na samem seminarju.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.
Vljudno vabljeni!
Združenje občin Slovenije

