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Az Európa Tréning Teaház legutóbbi alkalmával Berta Bea, a Sanofi Aventis Zrt. HR 
Igazgatója interaktív beszélgetést kezdeményezett a „HR marketingrıl”, 
bemutatva a vállalatánál jól bevált gyakorlatot, mely nemzetközi szinten is 
kimagasló értéket képvisel.  

„A HR-nek kulcsfontosságú szerepe van” – hangzott el a szakmai esten. 

Napjainkban a HR tevékenysége sokak számára láthatatlan. Az ebbıl fakadó 
feszültség oldására a HR iránti bizalmat erısíteni kell, melyhez a „HR marketing” 
kínál eszköztárat. A bizalmon alapuló, kapcsolat 
kiépítése türelmet és kitartást igényel, azonban 
sokszorosan megtérül.  

Berta Bea tapasztalatai szerint a belsı 
kapcsolatépítést a HR munkatársainak kell 
kezdeményezni, ezért- minden kolléga napi 30 
percet tölt a területen. A vezetıi példamutatás 
ebben az esetben is nélkülözhetetlen. A Humán 
Erıforrás elfogadottsága és megbecsülése azon is múlik, hogy a tevékenység 
érthetıvé és láthatóvá válik, melynek záloga a rendszeres, érthetı és ıszinte 
tájékoztatás. Ezen cél érdekében született a HR belsı hírlevél -HíRfutár és a 
rendszeres HR prezentációk céges rendezvényeken, valamint információ átadás a 
régebben tabunak számító témákról (átszervezés) is. Hasznos eszköznek bizonyult, 
hogy a véleményalkotók elızetes meggyızése és elkötelezıdése megkönnyítette 
bizonyos információk megértését és elfogadását a szervezetben. 

A „HR marketing” fontos része, hogy a tehetségek felfedezésére és a vezetık 
továbbképzése kialakított, tehetséggondozó program a Menedzsment Akadémia 
nagy elismertségnek örvend. A tapasztaltabb, régóta pályán lévı kollégák 
ösztönzésére is figyelmet kell fordítani, ebben nyújt segítséget a mentor-rendszer.  

A fenti eszközök és módszerek hatékonyabbá teszik a Humán Erıforrás és a 
munkavállalók együttmőködését, növelik az elkötelezettséget, összességében 
eredményesebb mőködést tesznek lehetıvé.  

A szakmai délutánon bemutatott prezentáció megtekinthetı a www.europatrening.hu oldalon a 
Programok, azon belül a Szakmai Programok almenüben. Tréningprogramjainkkal, illetve a 
következı fórumunkkal kapcsolatban kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, és keresse Nagy 
Zsófia marketing asszisztenst a (30) 931 9584 számon, vagy a marketing@europatrening.hu 
email címen. 
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