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ПОКАНА
Среща „Съвременни тенденции за виртуални работни места“

Живеем във време, в което времето на всеки от нас е ценно! Все повече се говори за баланс между
личен и професионален живот.
Елате и разберете как може да постигнете повече продуктивност в работата и баланс в живота,
чрез използване на най-новите тенденции за виртуални работни места!
Това събитие е за:
-

Работодатели и мениджъри в малък или среден бизнес, които са загрижени за
удовлетвореността на техните служители;
Частни лица, работещи на свободна практика, които искат да оптимизират своите
разходи в областта на интернет технологиите.

Срещите са с цел да се популяризира тази възможност на българския пазар, в рамките на проект
BG05M9OP001-4.001-0092-C01 „Конкурентна заетост чрез нови технологии“, финансиран по ОП
„Човешки ресурси“.
Изберете дата, за да се възползвате от този шанс:
-

На 06.12.2018 г. в Бизнес Център „Сердика“, гр. София, 10 ч.;
На 12.02.2018 г. в Бизнес център „Азимут“, гр. София, ул. Гоце Делчев, 10 ч.

На срещата ще бъдат представени два нови иновативни инструмента, разработени и адаптирани в
рамките на проекта:
-

Виртуални работни места
Платформа за работа в екип

Съвременния пазар на труда драстично промени условията и начините на предоставяне на услугите
на труда. Все повече професии не изискват работа от стационарно работно място в офис.
Трудовата мобилност води със себе си редица социални и икономически ползи за заетите в
предприятията и самонаетите лица, като: увеличени трудови възможности за хора от други
географски райони или лица с ограничена мобилност; повишена продуктивност поради по-малко
"накъсване" на работния процес; намаляване на времето и разходите за път на заетите; балансиране
на трудови и лични ангажименти; повишена мотивацията и намалено текучество на персонала; поширок кръг от кандидати за позиция и др.
Облачната услуга е една от стратегическите дигитални технологии, считана за изключително важна
при осигуряването на условия за продуктивността и ефективността на предприятията, чрез
спестяване на разходи за работодателите:
-

За скъпоструващи компютърни компоненти и програми;
За поддръжка на специализиран квалифициран ИТ персонал;
Заплащане, според употребата на облачната технология.
www.eufunds.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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Допълнителни ползи за предприятията са понижаване на разходите за ИТ инфраструктура и офисни
пространства и възможност за „зелени“ политики, чрез по-ниски нива на вредните емисии в
околната среда, в резултат на намаляване транспорта до работното място.
За регистрация на: 087859 80 42, Иван Ненков или на e-mail: office@rilainfo.com. Посочете името и от
коя целева група сте!

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА
Час

Тема

Презентатори

11:00 – 11:30

Регистрация

11:30 – 12:00

Представяне на резултатите по
проект „Конкурентна заетост
чрез нови технологии“

12:00 – 13:00

„Виртуални работни места“
(функционалност, цени и др.)
Въпроси и отговори

13:00 – 14:00

Презентатор
Иван Ненков, управител „Рила Инфо
Клъстер“
Презентатор

Доброслав Стефанов „Рила Инфо
Клъстер“

Обяд
Презентатор

14:00 – 15:00

Платформа за работа в екип

15:00 – 15:30

Нетуъркинг кафе между
участниците и организаторите

Доброслав Стефанов „Рила Инфо
Клъстер“
Фасилитатори
Румяна Лазарова, ПР експерт „Рила
Инфо Клъстер“
Иван Ненков, управител „Рила Инфо
Клъстер“
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