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Részletek

Dátum:

SZEPTEMBER 11. (2020-09-11)

Helyszín

Pécsi Család- és KarrierPONT
(https://pbkik.hu/helyszin/pecsi-csalad-

(https://static.pbkik.hu/uploads/2019/10/konzorcium_PCSP.png)

Pécsi CSAKPONT

« Összes Események (https://pbkik.hu/esemenyek/)

Ez az esemény elmúlt.

Új trendek a munka és a magánélet összeegyeztetésében
szeptember 1 1 . @ 09:00 - 1 1 :30

Érdekel, hogy milyen új trendek vannak a munka és a magánélet összeegyeztetésében? Akkor gyere el a Pécsi Család- és KarrierPONT által szervezett kétórás gyakorlati workshopra!

A workshopot Svéda Dóra, a Coachingcentrum alapítója, humán erőforrás szakértő és coach vezeti.

Hogyan határozzák meg a munkavégzésünket munkahelyi és magánéleti szerepeink?
Milyen eszközökkel tudjuk feloldani a szerepkon�iktusokat és önkorlátozó hiedelmeinket?
Miért fontos nekünk az energiamenedzsmenttel foglalkozni?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ a kétórás workshopon, közelítve egymáshoz a munkavállalói és munkáltatói szempontokat.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! A helyek száma korlátozott, ne habozz a jelentkezéssel!

REGISZTRÁCIÓ (http://baranya.munkacsalad.hu/ jelentkezes-szeptember-11-ei-rendezvenyre)

 

 

 

A rendezvény megvalósítására az EFOP 1.2.9-17 pályázati felhívás 3.1.1.1 pontjának 1.3. alpontja keretében (Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok
helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése érdekében) és 1.5. alpontja keretében (A nők vidékfejlesztésben, térségfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben
betölthető szerepének, új ill. hagyományos ágazatokban és szakterületeken kínálkozó lehetőségeinek, megvalósított, működő jó gyakorlatok bemutatása, terjesztése nőknek és
lányoknak) kerül sor.
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ESEMÉNYNAPTÁR

H K S C P S V

Időpont:

09:00 - 11:30

Esemény címkék:

fejlesztés
(https://pbkik.hu/cimkek/fejlesztes/),
munkaerőpiac
(https://pbkik.hu/cimkek/munkaeropiac/
), tájékoztató
(https://pbkik.hu/cimkek/tajekoztato/)

es-karrierpont-2/)

Váradi Antal utca 7/2. 
Pécs, BARANYA (BARANYA) 7621
Magyarország
+ Google Térkép (https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=V%C3%A1radi+Antal+

(https://pbkik.hu/esemeny/cseh-uzleti-

egyuttmukodesek/)

Cseh piacralépési lehetőségek – Takarékos

devizaváltás és nemzetközi �zetések

(https://pbkik.hu/esemeny/cseh-uzlet i-

egyuttmukodesek/ )

október 22. @ 14:00 - 15:00

(https://pbkik.hu/esemeny/behealth-2020-

egeszsegipar/)

Egészségipar nemzetközi szinten –

BeHEALTH 2020

(https://pbkik.hu/esemeny/ behealth-2020-

egeszsegipar/ )

október 27. - október 29.

« Kampány a rendezvényszervező iparági összefogásért
(https://pbkik.hu/esemeny/kampany-a-rendezvenyszervezo-
iparagi-osszefogasert/)

ICT Spring Europe 2020 » (https://pbkik.hu/esemeny/ict-spring-
europe-2020/)

Kapcsolódó Események

Térképadatok ©2020Térképhiba bejelentése (https://www.google.com/maps/@46.0739089,18.2238749,10z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)(https://maps.google.com/maps?ll=46.073909,18.223875&z=10&t=m&hl=hu-HU&gl=US&mapclient=apiv3)
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SZE

07

MyAPEC 2020 online vásár (https://pbkik.hu/esemeny/myapec-2020-online-vasar/ )

szeptember 1. - december 31.

SZE

07

Discover Global Markets (https://pbkik.hu/esemeny/discover-global-markets/ )

október 7. @ 08:00 - október 9. @ 17:00

CSÜ

08

Piacra lépés és üzlet i lehetőségek Szlovéniában (https://pbkik.hu/esemeny/piacra-lepes-es-uzlet i-lehetosegek-

szloveniaban/ )

október 8. @ 14:00 - 15:00

H K S C P S V

NÉP S Z ERŰ  TA R TA L MA K

#ajelenajövőd (https://pbkik.hu/cimkek/ajelenajovod/) #EENcanHelp (https://pbkik.hu/cimkek/eencanhelp/) adózás

(https://pbkik.hu/cimkek/adozas/) ajánlás (https://pbkik.hu/cimkek/ajanlas/) aktuális

(https://pbkik.hu/cimkek/aktualis/) BREXIT (https://pbkik.hu/cimkek/brexit/) digitalizáció

(https://pbkik.hu/cimkek/digitalizacio/) duális képzés (https://pbkik.hu/cimkek/dualis-kepzes/) Dél-Dunántúli Gazdaság

(https://pbkik.hu/cimkek/del-dunantuli-gazdasag/) Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (https://pbkik.hu/cimkek/del-dunantuli-

gepipari-klaszter/) elismerés (https://pbkik.hu/cimkek/elismeres/) enterprise europe network (https://pbkik.hu/cimkek/enterprise-

europe-network/) fejlesztés (https://pbkik.hu/cimkek/fejlesztes/) felnőttoktatás (https://pbkik.hu/cimkek/felnottoktatas/) GINOP

(https://pbkik.hu/cimkek/ginop/) gyakorlati képzőhelyek (https://pbkik.hu/cimkek/gyakorlati-kepzohelyek/) innováció

(https://pbkik.hu/cimkek/innovacio/) jog (https://pbkik.hu/cimkek/jog/) KamarAAkadémia (https://pbkik.hu/cimkek/kamaraakademia/)

kereskedelem (https://pbkik.hu/cimkek/kereskedelem/) KKV (https://pbkik.hu/cimkek/kkv/) klaszter

(https://pbkik.hu/cimkek/klaszter/) koronavírus (https://pbkik.hu/cimkek/koronavirus/) kreatív ipar

(https://pbkik.hu/cimkek/kreativ-ipar/) képzés (https://pbkik.hu/cimkek/kepzes/) kötelező kamarai regisztráció (https://pbkik.hu/cimkek/kotelezo-

kamarai-regisztracio/) mesterképzés (https://pbkik.hu/cimkek/mesterkepzes/) munkaerőpiac (https://pbkik.hu/cimkek/munkaeropiac/) Munkaügy

(https://pbkik.hu/cimkek/munkaugy/) nemzetközi (https://pbkik.hu/cimkek/nemzetkozi/) pozitív példa

(https://pbkik.hu/cimkek/pozitiv-pelda/) pályaorientáció (https://pbkik.hu/cimkek/palyaorientacio/) pályázat (https://pbkik.hu/cimkek/palyazat/)

szakképzés (https://pbkik.hu/cimkek/szakkepzes/) szakmai verseny (https://pbkik.hu/cimkek/szakmai-verseny/) szemléletformálás

(https://pbkik.hu/cimkek/szemleletformalas/) számvitel (https://pbkik.hu/cimkek/szamvitel/) tanulószerződés (https://pbkik.hu/cimkek/tanuloszerzodes/)

tréning (https://pbkik.hu/cimkek/trening/) turizmus (https://pbkik.hu/cimkek/turizmus/) támogatás (https://pbkik.hu/cimkek/tamogatas/)

vállalkozás (https://pbkik.hu/cimkek/vallalkozas/) vásár (https://pbkik.hu/cimkek/vasar/) építőipar (https://pbkik.hu/cimkek/epitoipar/)

üzletember találkozó (https://pbkik.hu/cimkek/uzletember-talalkozo/)

«  2020. OKTÓBER »
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KÖVESSEN MINKET!

 (https://www.facebook.com/pecsikamara) 

(https://www.youtube.com/pecsikamara) 

 (https://pbkik.hu/)

HÍ REK ( HTTPS: // PBKI K . HU/ HI REK / ) KAMARA SEGÍ THETÜNK? ÜGYI NTÉZÉS

ESEMÉNYEK ( / ESEMENYEK-MENU/ ?TRI BE_EVENT_DI SPLAY=LI ST) TUDÁSTÁR BEFEKTETŐKNEK ( HTTP: // PECSECONOMY. EU)

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a Kereskedelmi és Iparkamara portáljai is használnak sütiket (cookie). A weboldal megnyitásával hozzájárul a cookie-k
használatához.

Ok Bővebben (https://pbkik.hu/kamara/kozerdeku-adatok/)

https://pbkik.hu/esemeny/myapec-2020-online-vasar/
https://pbkik.hu/esemeny/discover-global-markets/
https://pbkik.hu/esemeny/piacra-lepes-es-uzleti-lehetosegek-szloveniaban/
https://pbkik.hu/cimkek/ajelenajovod/
https://pbkik.hu/cimkek/eencanhelp/
https://pbkik.hu/cimkek/adozas/
https://pbkik.hu/cimkek/ajanlas/
https://pbkik.hu/cimkek/aktualis/
https://pbkik.hu/cimkek/brexit/
https://pbkik.hu/cimkek/digitalizacio/
https://pbkik.hu/cimkek/dualis-kepzes/
https://pbkik.hu/cimkek/del-dunantuli-gazdasag/
https://pbkik.hu/cimkek/del-dunantuli-gepipari-klaszter/
https://pbkik.hu/cimkek/elismeres/
https://pbkik.hu/cimkek/enterprise-europe-network/
https://pbkik.hu/cimkek/fejlesztes/
https://pbkik.hu/cimkek/felnottoktatas/
https://pbkik.hu/cimkek/ginop/
https://pbkik.hu/cimkek/gyakorlati-kepzohelyek/
https://pbkik.hu/cimkek/innovacio/
https://pbkik.hu/cimkek/jog/
https://pbkik.hu/cimkek/kamaraakademia/
https://pbkik.hu/cimkek/kereskedelem/
https://pbkik.hu/cimkek/kkv/
https://pbkik.hu/cimkek/klaszter/
https://pbkik.hu/cimkek/koronavirus/
https://pbkik.hu/cimkek/kreativ-ipar/
https://pbkik.hu/cimkek/kepzes/
https://pbkik.hu/cimkek/kotelezo-kamarai-regisztracio/
https://pbkik.hu/cimkek/mesterkepzes/
https://pbkik.hu/cimkek/munkaeropiac/
https://pbkik.hu/cimkek/munkaugy/
https://pbkik.hu/cimkek/nemzetkozi/
https://pbkik.hu/cimkek/pozitiv-pelda/
https://pbkik.hu/cimkek/palyaorientacio/
https://pbkik.hu/cimkek/palyazat/
https://pbkik.hu/cimkek/szakkepzes/
https://pbkik.hu/cimkek/szakmai-verseny/
https://pbkik.hu/cimkek/szemleletformalas/
https://pbkik.hu/cimkek/szamvitel/
https://pbkik.hu/cimkek/tanuloszerzodes/
https://pbkik.hu/cimkek/trening/
https://pbkik.hu/cimkek/turizmus/
https://pbkik.hu/cimkek/tamogatas/
https://pbkik.hu/cimkek/vallalkozas/
https://pbkik.hu/cimkek/vasar/
https://pbkik.hu/cimkek/epitoipar/
https://pbkik.hu/cimkek/uzletember-talalkozo/
https://pbkik.hu/hirlevel
https://www.facebook.com/pecsikamara
https://www.youtube.com/pecsikamara
https://www.instagram.com/pecsikamara/
https://pbkik.hu/
https://pbkik.hu/hirek/
https://pbkik.hu/esemenyek-menu/?tribe_event_display=list
http://pecseconomy.eu/
https://pbkik.hu/kamara/kozerdeku-adatok/
javascript:void(0);


2020. 10. 07. Új trendek a munka és a magánélet összeegyeztetésében - Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

https://pbkik.hu/esemeny/uj-trendek-a-munka-es-a-maganelet-osszeegyezteteseben/ 4/4

(https://www.instagram.com/pecsikamara/)  (https://twitter.com/pbkik)

Copyright © 2020 Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

 (https://pbkik.hu/)

HÍ REK ( HTTPS: // PBKI K . HU/ HI REK / ) KAMARA SEGÍ THETÜNK? ÜGYI NTÉZÉS

ESEMÉNYEK ( / ESEMENYEK-MENU/ ?TRI BE_EVENT_DI SPLAY=LI ST) TUDÁSTÁR BEFEKTETŐKNEK ( HTTP: // PECSECONOMY. EU)

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a Kereskedelmi és Iparkamara portáljai is használnak sütiket (cookie). A weboldal megnyitásával hozzájárul a cookie-k
használatához.

Ok Bővebben (https://pbkik.hu/kamara/kozerdeku-adatok/)

https://www.instagram.com/pecsikamara/
https://twitter.com/pbkik
https://pbkik.hu/
https://pbkik.hu/hirek/
https://pbkik.hu/esemenyek-menu/?tribe_event_display=list
http://pecseconomy.eu/
https://pbkik.hu/kamara/kozerdeku-adatok/
javascript:void(0);

