
NABÍDKA ŠKOLENÍ V OBLASTI 
FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE 

Aktuální nabídka 

služeb v oblasti 

uplatňování 

genderové politiky         

ve firmách 

Firma Euroface Consulting 
s.r.o. poskytuje klientům 
vzdělávací a poradenské 
služby a zároveň se dlouho-
době věnuje problematice 
podpory rovných příležitostí 
žen a mužů na trhu práce.  
V rámci této činnosti nabízí-
me školení genderové    
problematiky a poradenství 
pro personální pracovníky a 
management při zavádění 
genderových opatření do 
personální praxe.  
 
Reference viz 

www.genderaudit.cz.  

www.euro-face.cz 
 
S uplatňováním  politiky 
také úzce souvisí zavádění 
flexibilních forem práce 
včetně práce z domova, 
proto Vám nabízíme školení 
i v této oblasti. 

Inovativní přístupy ve změnách organizace práce ze strany vedení firem 

Flexibilní modely organizace práce (práce na zkrácený úvazek, pružná pracovní doba,   

teleworking, dělené pracovní místo –výhody/nevýhody jednotlivých forem,  efektivita      

využívání pracovního času, předsudky manažerů) 

Zavedení flexibilních forem práce do firem (postup pro jejich zavedení, zavedení          

flexibilních forem práce „na zkoušku“, přehodnocení, příslušné úpravy)  

Max. počet účastníků 

Délka semináře 
10 (personalisté, management) 

4 hodiny 

GENDEROVĚ PŘÍZNIVÁ FIRMA V MODERNÍ SPOLEČNOSTI – 

zavedení flexibilních forem práce do firem 

Cena semináře Varianta A 

Účast na veřejném semináři pro skupinku max. 10 osob 

(personalisté, management): cena: 1 200,- Kč bez DPH/osoba 

Varianta B 

Firemní kurz na míru dle potřeb firmy: cena dle dohody 

On-line kancelář (co je to on-line kancelář; Internetový server – tzv. cloud – výhody/        

nevýhody, bezpečnost dat) 

Praktické příklady cloud aplikací pro tyto oblasti: 

 Komunikace - videokonference, hlasová, textová komunikace (např. Google hangout, 

Skype, VoIP) 

 Kancelářské aplikace (např. Google Apps-příklady praktického využití on-line kan-

celáře ve firmách prostřednictvím Google Apps; hlasová a textová komunikace v týmu 

(konference na dálku); pohodlná výměna dat mezi lidmi v týmu (sdílení souborů); 

plánování společných termínů (kalendáře); kancelářský software, sdílené dokumenty) 

 Projektové řízení, vykazování práce - jednoduchý projektový management 

(delegování práce v týmu, vyhodnocování) 

Školení probíhá v PC učeně. 

Max. počet účastníků 

Délka semináře 
10 osob 

6 hodin 

Cena semináře Varianta A 

Účast na veřejném semináři pro skupinku max. 10 osob          

cena: 1 700,- Kč bez DPH/osoba 

Varianta B 

Firemní kurz na míru dle potřeb firmy: cena dle dohody 

ON-LINE KANCELÁŘ - Práce na dálku 



Přínosy zavedení práce z domova pro zaměstnavatele  
(zvýšení konkurenceschopnosti firmy, zvýšení produktivity práce zaměstnanců, finanční 

úspory zaměstnavatele, flexibilnější a motivovanější zaměstnanci, oceňovaná forma          

slaďování rodinného a pracovního života) 

Zavádění práce z domova ve firmě  
(procesní změny, potenciální překážky pro účinné zavedení práce z domova, náklady na   

zavedení práce z domova aj.) 

Pracovně-právní podmínky při zavedení práce z domova  

(legislativní východiska, BOZP, pracovní doba, místo výkonu práce, úprava vnitřních      

předpisů a pracovních smluv) 

Max. počet účastníků 

Délka semináře 
10 (personalisté, management) 

5 hodin 

Cena semináře Varianta A 

Účast na veřejném semináři pro skupinku max. 10 osob 

(personalisté, management): cena: 1 200,- Kč bez DPH/osoba 

Varianta B 

Firemní kurz na míru dle potřeb firmy: cena dle dohody 

Ing. Martina Derková 

Tel.: 605 827 357 
E-mail: derkova@euro-face.cz 

KONTAKT: 

Euroface Consulting s.r.o. 
Komenského nám. 381 

767 01 Kroměříž 

PRÁCE Z DOMOVA– seznámení s přínosy a zavedením práce z domova 

do firem 

mailto:management@euro-face.cz

