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Personalijuhtimise muutust ajas iseloomustab kõige paremini termin
töötajakogemuse juhtimine (Employee Experience Management). Kui varasemalt on
personalijuhid keskendunud kindlatele valdkondadele, nagu värbamine, koolitus,
arendus, tasustamine jne, ning sageli elanud omaenda ajarütmis ja aastaplaani
järgides, siis muutuvas maailmas see lähenemine enam ei toimi.
Siseaudiitorid saavad töötajakogemuse edendamisel olla väga suureks toeks, sest
olles väga lähedal töötajate igapäevatööle, on siseaudiitorid hästi kursis töötajate
tööalaste rõõmude ja valupunktidega.
Teemad:


Milles seisneb äriline fookus ja agiilsus personalijuhtimises?



Milline on töötaja teekonnast ja töötaja päris/tegelikust kogemusest lähtuv
otsustamine ja tegutsemine?



Millised kompetentsid on personalijuhtimise funktsioonis vajalik hoida
organisatsioonis sees ja mida on mõistlik teenusena sisse osta?



Mis protsessidest ja mis mahus tuleks personalivaldkonnas digitaliseerida?



Kuidas tulla toime tööjõupuudusega ning milliseid põhimõttelisi muudatusi
see Eesti asutustelt ja ettevõtetelt eeldab?

Koolituse viib läbi Estel Pukk. Estel on MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühingu juhatuse
liige ning pikaaegse kogemusega personalijuht (Fiizy OÜ; Bigbank AS; Tallinna Vesi
AS) ja koolitaja. Tema fookuses on olnud juhtimisteemad, tööelu tulevik ning
töötajakogemuse parandamine.
Aeg
15.06. 2021 kell 13.00-16.00 (vahepeal paus 15 minutit).
Maht
Koolituse läbimine annab 3,3 CPE punkti.
Ühingu liikme CPE punktid ja tunnistused kuvatakse tema profiilis menüüpunkti all
"Minu üritused" (vajalik sisselogimine).
Toimumiskoht
MS Teams. Veebikeskkonna lingi edastame kõigile registreerunutele enne koolituse
algust eraldi e-kirjaga.
Osavõtutasu
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ESAÜ liikmetele 80 EURi, teistele 115 EURi. Koostööpartneritele soodustused.
Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale. Arved saadame hiljemalt pärast koolitust.

Registreerimine





Liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki
punasel nupul „Registreeru“. E-kirjaga saad registreerumise kinnituse ja
meeldetuletused enne sündmust.
Mitteliikmed: loo endale konto, kui sul seda meie kodulehel veel ei ole. Lisa
oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru eelpool toodud
juhiste järgi.
Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist
sündmus ja kliki punasel nupul „Tühista registreerimine“. E-kirjaga saad teate
tühistamisest.
Osavõtutasu tagastame 80% ulatuses juhul, kui loobutakse hiljemalt 3
tööpäeva enne koolituse algust. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Lisateave
Küsimuste korral võta ühendust ESAÜ koolituskoordinaator Anni Alasega
koolitus@siseaudit.ee.

Lugupidamisega
Mare Timian
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Eesti Siseaudiitorite Ühing on 2000. aastast Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (The Institute of Internal
Auditors, IIA) liikmesorganisatsioon ning alates 2007. aastast The European Confederation of Institutes of
Internal Auditing (ECIIA) liige. Rahvusvahelises Siseaudiitorite Ühingus on üle 180 000 liikme 190 riigist.

