Ce s-a schimbat in ultimul an in
Training si HR?
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Mult asteptatele rezultate ale celei de-a III-a editii a
Romanian HR Profile – cel mai mare studiu de profil din
Romania, sunt acum publice.
Veti afla care este bugetul mediu de training per angajat
in Romania, care sunt cele mai cerute subiecte de
training in piata, care sunt cele mai cunoscute firme de
training din Romania si multe alte informatii utile.
ROMANIAN HR PROFILE este un proiect de cercetare
proiectat si condus de MARKET TREND pentru
Corporate Dynamics International si Business-Edu, cu
obiectivul de a evalua mediul de resurse umane din
Romania prin intermediul directorilor de resurse umane si al general managerilor.
In 2006 Studiul Romanian HR PROFILE a fost cea mai citata cercetare despre
resursele umane in presa de business din Romania. Timp de 7 luni articolele despre
training si resurse umane citau studiul realizat de Corporate Dynamics International
si portalul Business-Edu. Reviste precum Business Week si Business Magazin
sustinut
cover
story
bazandu-se
pe
acesta
cercetare.
600 de companii au descarcat studiul de pe site-ul www.business-edu.ro
In 2007, 501 de companii raspundeau chestionarului si
marate articole citeaza
studiul.
2008 aduce o noua premiera: date comparative pe anumite grafice intre situatia in
2007 si 2008.
Acum ai acces la aceasta cercetare ROMANIAN HR PROFILE 2008, la pretul de 490
LEI in format carte si CD, pentru comenzile pana la 30 septembrie 2008. Dupa
aceasta data cercetarea va fi disponibila la pretul de 990 LEI.
Pachetul format din carte si CD il vei putea ridica in perioada 7 – 9 octombrie
TRAINING 2008 – Hotel JW Marriott – Bucuresti sau il vei primi prin curier incepand
cu data de 10 octombrie.
Pentru intrebari ne poti contacta la 021 683 33 25, persoana de contact: Clementina
Anghelache.

