5º Afterworkk ACI
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Clau de l’èxit em
mpresaria
al
El paassat 11 d’aabril a la taarda, a les oficines qu
ue l’ACI té a Barcelon
na, va tenir lloc la
cinqu
uena edició dels Afterw
work ACI, centrada en laa recerca en
n recursos h
humans com
m a clau
de l’èèxit empresaarial.
En aq
questes tro
obades, els mateixos so
ocis són elss que propo
osen els temes que s’han de
tractaar. Es pretén detectar problemààtiques com
muns per mirar
m
de geenerar soluccions a
travéés de la informació com
mpartida enttre els assisttents o bé cconvidant a algun experrt.
En aq
questa ocassió, en Carlees A. Bonasstre, Directo
or de GD H
Human Capital, consultoria de
Recursos Humans especialitzada en la selecció de posicio
ons directivves, processsos de
negoci i en ggeneració i conservació
c
ó del talent a les organiitzacions, vaa parlar
succeessions de n
de la seva ampliaa experiènccia ajudant i donant serrveis a les em
mpreses en aquest àmbit.
Durant la trobad
da, es va po
oder parlar d’aspectes essencials com
c
la inco
orporació dee talent
mitjaançant proceessos de recclutament i de com fer la selecció de personal adequant‐‐la a les
ue pot aporttar poder co
omptar
nostrres necessittats. Així maateix, tambéé va parlar sobre el qu
amb assessors eexterns que acompanyin durant el tot el proccés de selecció. D’altra banda,
bé es va traactar un asp
pecte essen
ncial avui diia per al tip
pus d’empreesa que conforma
tamb
l’ACI,, com és la fforma de m
motivar suficcient i adequ
uadament a les noves iincorporacio
ons per
a quee, un cop formades i ad
daptades, no
o acabin deixant l’emprresa.
L’ACI, que aquesst proper occtubre celeb
brarà el seu
u 10è aniverrsari, organiitza diferentts tipus
de jo
ornades de caire tècn
nic o empreesarial, inteentant adap
ptar i actuaalitzar sempre els
continguts segons les neceessitats delss seus sociss. Facilitem espais de trobada en
ntre els
portunitats de negoci per als
difereents agentss del sectorr de l’edificcació per a generar op
nostrres associatss.
Tots aquells quee estiguin in
nteressats een assistir a aquesta o altres jornaades que orrganitza
orreu electrrònic a
ACI, poden possar‐se en contacte aamb l’Assocciació, diriggint un co
@acicat.org o bé trucan
nt al 693.84.01.27.
info@

