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Στόχος:
Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι οργανισμοί έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται πως ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον πυρήνα
επιτυχίας μιας επιχείρησης γι’ αυτό και η διοίκησή του απαιτεί την εύρεση των καλύτερων, πιο σύγχρονων και αποτελεσματικότερων τεχνικών και
πρακτικών, για τη λήψη σωστών αποφάσεων. Μία τεχνική η οποία έχει αρχίσει να χρήζει ιδιαίτερου και αυξανόμενου ενδιαφέροντος από τους
οργανισμούς είναι αυτή που ονομάζεται People Analytics ή HR Analytics.
«… ο συστηματικός εντοπισμός και ποσοτικοποίηση των ανθρώπινων κινήτρων για επιχειρηματικά αποτελέσματα» (Heuvel & Bodarouk, 2016). Η
σωστή συλλογή δεδομένων σχετικών με το Ανθρώπινο Δυναμικό αλλά και η σωστή ανάλυση των συγκεκριμένων δεδομένων παρέχει μια
ολοκληρωμένη εικόνα για το προσωπικό ενός οργανισμού και συνεισφέρει σημαντικά στη λήψη καθοριστικών αποφάσεων οι οποίες επηρεάζουν
τις πιθανότητες επιτυχίας στο σύγχρονο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Επομένως, τα People Analytics αποτελούν πρακτική η οποία είναι
απαραίτητο να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις ούτως ώστε να συμβαδίσουν με τα νέα δεδομένα και να θέσουν τις βάσεις για ορθότερη λήψη
αποφάσεων αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα και παραγωγικότητά τους.
Το σεμινάριο αυτό επιδιώκει να καλύψει αυτή την ανάγκη και να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια γύρω από την τεχνική People
Analytics ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να αντιληφθούν τη σημασία τους και να αρχίσουν να την χρησιμοποιούν και να οδηγηθούν στη λήψη πιο
τεκμηριωμένων και ορθών αποφάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να:








Κατανοήσουν την έννοια της τεχνικής People Analytics και τη σημασία της στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού
Μάθουν τρόπους αποτελεσματικής συλλογής δεδομένων
Γνωρίζουν τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγουν
Αναπτύξουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προσωπικού τους, μέσα από σωστές αναλύσεις
Διεξάγουν αναλύσεις προβλέψεων (predictive analysis), για καλύτερο προγραμματισμό του οργανισμού τους
Εξελίξουν την ικανότητα τους στη λήψη αποφάσεων
Λαμβάνουν ορθότερες αποφάσεις βασιζόμενοι στις αναλύσεις των δεδομένων του προσωπικού τους

Περιγραφή Υποψηφίων:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού, Λειτουργούς Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές και ανώτερα στελέχη που
χειρίζονται θέματα αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του οργανισμού τους καθώς και στελέχη που συλλέγουν, αναλύουν και
επεξεργάζονται πληροφορίες για λήψη αποφάσεων.

Εκπαιδευτής:
Στο πρόγραμμα αυτό θα διδάξει η κύπρια εμπειρογνώμονας κυρία Άννα Ξυνιστέρη.

Δικαίωμα Συμμετοχής: €180 + €34.20 Φ.Π.Α.
Η προδιαγραφή του προγράμματος έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ.
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €119
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ  €95.20 (€61 + €34.20 ΦΠΑ)

Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα
Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889840, Φαξ. 22668630, e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι
την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018.

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών γι’ αυτό
θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ. 22889840.
Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ.
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Στάδιο 1: Τι θέλουμε να μετρήσουμε και πώς θα συλλέξουμε τα δεδομένα

Τρόποι με τους οποίους αποφασίζουμε τι πρέπει να μετρηθεί
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Work quality metrics
Work quantity metrics
Employee Engagement Metrics

Περιγραφή μεθόδων και εργαλείων συλλογής δεδομένων
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Στάδιο 2: Διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων και Εξαγωγή Αποτελεσμάτων

Περιγραφή μεθόδων και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων
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Σύγκριση και εκτίμηση αποτελεσμάτων

Εξαγωγή συμπερασμάτων
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Δήλωση Συμμετοχής
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το ΚΕΒΕ
με θέμα:
«ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:



Λευκωσία, 30/10/2018 (Ξενοδοχείο Cleopatra)

Στοιχεία Συμμετεχόντων
Ονόματα Συμμετεχόντων:

Θέση στην Εταιρεία:

1. …………………………………………………………………...………….…...

……………………….………………………………………

2. …………………………………………………………………………............

…………………………….…………………………………

3. ………………………………………………………………………………….…

………………………………….……………………………

4. ………………………………………………………………….…………………

…………………………………..……………………………

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να χρησιμοποιούν
όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. ☐
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη συγκεκριμένη
εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση προς το ΚΕΒΕ για τη
διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης της
συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των
δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου
Προσωπικών Δεδομένων».

Ημερομηνία …………………………………………………….……………..… Υπογραφή …………………….………………………………………………

