
Účastníci  HR akademie DMC hodnotí její obsah a
formu velmi pozitivně:

- Jsem moc ráda, že jsem se mohla naučit to, co potřebuji ve své práci. Poznala
jsem nové lidi, lektory i účastníky. Dozvěděla jsem se o problémech, které ve
svých firmách řeší.

- S HR akademií jsem byla velmi spokojena. Prohloubila jsem si své znalosti a
získala  nové  zkušenosti  a  poznatky.  Zároveň  jsem  navázala  nové  vztahy  s
ostatními  účastníky,  byli  jsme dobrá  skupina.  Uspokojením pro  mne bylo,  že
mnoho metod a procesů máme v naší firmě již nastaveno.

- Celkově jsem byla s kurzem spokojena a odnáším si mnoho informací, které
budu jistě aplikovat ve své praxi HR manažera.

- HR dokáže rozšířit obzor i nad oblastmi, do kterých vůbec nemáme možnost
nahlédnout. Je to super určitě jako úvod pro nováčka v HR i pro ty, kteří to znají,
ale jsou slepí.

- Bylo dobré projít v celistvosti HR procesy a jejich propojení navzájem.

- Na HR akademii jsem se pokaždé těšila, témata byla vždycky zajímavá, hlavně
praktické nácviky některých situací a příběhy z praxe. Určitě bych doporučila
všem lidem pracujícím v HR oblasti.

- Akademie je výborný nástroj na ucelení všech HR procesů.

- HR akademie mě mile překvapila. Bylo to hlavně přístupem lektorů. Musím říct,
že vše, co jsem zde absolvoval, využiji ve své práci. Mnoho věcí jsem se naučil a
mnoho připomněl.

-  Studovat  HR akademii  s DMC management  consulting  bylo  pro  mě velkým
přínosem. Oceňuji zejména odborný výklad přednášejících obohacený příklady
z praxe.  Celé  studium  bylo  zajímavě  koncipováno.  Nové  znalosti  hodlám
aplikovat v praxi. Děkuji DMC, že tu byla pro nás, uchazeče o vzdělávání v oboru
personalistika. 

- HR akademie mi jako začátečníkovi v HR přinesla ucelený pohled na to, jak by
měly  vypadat  všechny  procesy  v  HR.  Všichni  lektoři  a  hosté  jsou  zkušení
manažeři, čímž tento akreditovaný kurz dosáhl vynikající úrovně. Osobně denně
využívám nabyté poznatky.

Více  informací  o  HR  Akademii  podá  Iva  Krištoufková,  ikristoufkova@dmc-
cz.com, tel. +420 602 351 512, http://www.dmc-cz.com/hr-akademie
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