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Rozděleno do kategorií: HR, EKONOMICKÉ ETHIC Kupte si ostatní s tímto titulem: Košík položek přidán. Komplexní přehled o současných právních změnách v pracovněprávě, mzdách, personálním managementu a managementu získal komplexní přehled o personální implementaci v českém prostředí. Interpretace personální agendy
od A do Z je připravena formou srozumitelných článků, případových studií, příkladů realizace, modelových situací. Autorův kolektiv se skládá z spisovatelů blahobytu. V každém čísle naleznete přehled nových právních předpisů, krátkých i krátkých rysů, a oddíl z rozhodovací praxe soudů. Pravidelný kus v časopise Praxe lidských zdrojů je
také součástí Otázky a vzor čtenáře velmi populární sloupec. Předplatitelé obdrží bezplatné předplatné pro rok 2020 jako dárek k vydání sešitu zákoníku práce 2020, zveřejněné v lednu 2020. Vaše předplatné se automaticky obnoví až do následujícího roku. Zálohovou fakturu naleznete vždy v lednovém čísle roku. Daňový doklad
zašleme po zaplacení zálohové faktury. Zákazníci, kteří se přihlásí k odběru tištěné verze časopisu, mají také možnost zakoupit si elektronické předplatné za zvýhodněnou cenu 50%. Pravidla kapitoly Odpovídáme na otázky čtenářů Profesionální služba odpovědi je určena pouze pro předplatitele a je poskytována zdarma. Proto vás
žádáme o vrácení DIČ nebo zálohové faktury a čísla adresy. Otázky přijímáme pouze písemně, nejlépe e-mailem, faxem nebo poštou. Otázky jsou také předávány znalým externím odborníkům, kteří s časopisem spolupracují. Doba odezvy je nejméně 2 týdny (takže nemůžeme okamžitě odpovídat na telefonní otázky). Po zpracování jsou
odpovědi zasílány zpět tazatelům na jimi uvedenou adresu. Vybrané otázky, které mohou vrhnout světlo na toto téma pro ostatní čtenáře, jsou publikovány anonymně v časopise. Naším cílem je poskytnout čtenářům základní orientaci na problém, ale nemůže nahradit daň nebo advokátní kancelář. Vzhledem k značnému počtu otázek,
které přicházejí do redakce časopisu, to není naše pravomoc odpovědět na více než tři otázky ročně pro účastníka. Zároveň si vyhrazujeme právo odmítnout neidentifikovaný dotaz, neúplný, nejednoznačný nebo jiný nepřiměřený dotaz a dotaz týkající se výpočtů (např. poplatků, kompenzací atd.) nebo jiných zvláštních situací. Jana
Pochopová email: pochopova@anag.cz telefonní číslo: 585 757 422 kontaktní adresa: ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, Olomouc 9, 779 00 Ing. Markéta Hurská (distribuce časopisů) e-mail: hurska@anag.cz tel.: 585 757 423 kontaktní adresa: ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, Olomouc 9, 779 00 Podrobnosti o tomto
vydání Časopisu Popis Čtenář kategorie časopis, noviny TitulPractice lidských zdrojů Sub-pojmenování specialista dvouměsíční vydání Scale LocationOlomouc PublisherANAG, spol. s r.o. Rozsah Periodicit2 měsíc starý Rozměry zařízení Durata Rozměry Doprovodný materiál Poznámka ISSN2336-5072 Price144 Nový profesionální
dvouměsíční kurz pro aplikace lidských zdrojů v českém prostředí. Poskytuje komplexní přehled o aktuálních regulačních změnách a základních předpisech a řeší pracovní právo, reseciation, personální management a management. Interpretace personální agendy od A do Z je připravena formou srozumitelných článků, případových
studií, příkladů realizace, modelových situací. Autorův kolektiv se skládá z spisovatelů blahobytu. Periodické: dvouměsíční období, formát: A5, obvyklý rozsah: 50 p. publikace: Anag, spol. s r. o. o. Víš to taky? Jakmile ráno otevřete dveře kanceláře a spustíte počítač, rozprostřeny vám desítky nových úkolů, nemluvě o stohu dokumentů,
které je třeba seřadit, od předchozího pracovního dne, potvrzení, návrh, předávání atd. Zaměstnavatelé často nevědí, kam skočit jako první. A přesto každý musí být stíhán za sledování zpráv a trendů ve všech oblastech, které přímo nebo nepřímo ovlivňují jejich práci. Je to zajímavé a zábavné ušetřit čas tím, že se zaměří na základní
prohlížení na internetu a čtení prostřednictvím různých rozhovorů s hlavními osobnostmi hr průmyslu nebo články popisující světové trendy, ale to trvá obrovské množství času, že náborář nemá obvykle. Místo toho bude potřebovat krátké a dobře upravené shrnutí informací, které potřebuje pro svou práci a bude skutečně používat,
možná okamžitě. V souladu s tímto cílem byl v roce 2014 spuštěn nový praktický časopis o lidských zdrojích, který byl vytištěn v oboru a je stále oblíbenější u čtenářů. Žádný akademický a teoretizovaný stát není speciálním časopisem pro praktické lidské zdroje, zaměstnanci personálních oddělení nebo manažery zaměstnavatelů ze
soukromých a veřejných prostor. Od ostatních dobových publikací se odlišuje hr tím, že se zaměřuje na praktické využití všech článků – takže nenajdete žádné rozhovory, překlady nebo přijaté texty, teoretizované úvahy nebo prezentace výsledků různých studií a průzkumů. Jeho obsahem jsou texty, které se zaměřují výhradně na
praktická řešení problémů a otázek původního autora zkontrolovat personalizované praxe. Praxe se vším – rady, pokyny, tipy, vzory, příklady... Čtenáři oceňují příspěvek časopisu k aplikaci - každý článek najdete konkrétní tipy, rady a pokyny, jak se vypořádat s konkrétním tématem, se kterým by se zaměstnavatel normálně setkal.
Řešení méně běžných nebo kontroverzních situací jsou také často označena s podporou zákonů a dalších příslušných předpisů, aby se ujistil, že manažer lidských zdrojů dodržuje právní předpisy a další autoritativní předpisy. Pravidelně se objevuje přilákání pozornosti zaměstnavatelů a přehled nové legislativy, která je vybrána z
rozhodovací praxe evropských soudů a je jí kladen větší význam interpretací účinků některých českých zaměstnavatelů na jejich budoucí praxi. Detailní modely dokumentů hrist, které jsou podrobně popsány jako nejoblíbenější sekce mezi čtenáři, jsou pravidelně klasifikovaným modelem vybraného dokumentu – každá dvojice čtenářů
najde konkrétní předem připravený model (různé smlouvy, formuláře, směrnice atd.) vybraného dokumentu, včetně podrobného výkladu jeho formy, oddělení povinných a nepovinných dat, významů atd. Velmi oblíbená sekce je také výběrem nejzajímavějších čtenářských otázek, které jsou pravidelně součástí odpovědí odborníků, kteří
mohou mít zájem o ostatní čtenáře. Každý praktický časopis lidských zdrojů je zde populární, a to jak mezi nováčky, tak mezi zaměstnavateli, kteří nejsou příliš zběhlí, například, kteří pravidelně řeší některé klíčové otázky v oblasti pracovního práva a jsou popsáni krok za krokem k praktickým příkladům, ale také najdou své zkušené
dlouhodobé zaměstnavatele, například, kteří často ocení články, které jsou v praxi dlouhodobé, vyplývající z nevědomosti a zdůrazňují varování ze sankcí. Samozřejmě je samozřejmé mít články vysvětlující současné legislativní změny. Nezapomeňte si přečíst... V roce 2017 mohou čtenáři praktických lidských zdrojů očekávat mnoho
zajímavých a aktuálních témat – velká pozornost bude věnována změně zákoníku práce, která by měla vstoupit v platnost od července 1, 2017 a ovlivní například účinky, jako je úprava povolení, pracovní doba, převod zaměstnance na jinou práci nebo převod práv a povinností. Všechny tyto nově upravené pracovněprávní instituty budou
čtenářům podrobně popsány a uvedeny příklady. Kromě problematiky změny zákoníku práce budou stránky časopisu zahrnovat komplexní přehled o tvorbě interních směrnic, problematiku sledování zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, podmínky pro vyslání zaměstnanců na pracovní cestu, problémy vyplývající z rozdělení
zaměstnanců v rámci mezinárodní skupiny, dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance nebo další zajímavé otázky, jako je práce na částečný úvazek, která je v České republice stále podceňována. Roční předplatné nebo bezplatné číslo vzorku do praktického personálního časopisu za 834 Kč www.anag.cz nebo Ing na
hurska@anag.cz. Objednat si ji můžete e-mailem od Markéty Hurské. 0% 0 0 Mohu ji cenu oceňovat pouze po přihlášení do svých knih Co je praktická HR kniha? Autoři text revidovali tak, aby plně odrážel současnou pracovněprávní legislativu, a toto revidované vydání by mohlo být plnohodnotným pracovním nástrojem pro osoby
odpovědné za personální práci nebo pro řešení pouze vybraných činností tohoto velkého komplexu. (položka na titulní straně: Slovo vydavatele, Dr. Zdecha Kubrová, 1998) (Založeno: Bain) (více) (více)
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