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Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie projektu Przedsiębiorcza Kobieta Trójmiasto,
które odbędzie się 08.12.2017r. Miejscem spotkania tym razem będzie Centrum Hewelianum!

Wpadnijcie po ogromną dawkę wiedzy! Czas porozmawiać o czymś, o czym nikt nie mówi!
- Jakie mam prawa w moim miejscu pracy?
- Jakie zachowania w firmie są zgodne z kodeksem etycznym?
- Jak zachować się, gdy ktoś łamie moje prawa?
- Czym jest mobbing i jak sobie z nim radzić?
Drogie Panie są to pytania których nie możemy bać się zadawać,i jest to wiedza, którą każda
kobieta na co dzień związana ze światem biznesu MUSI mieć opanowaną!
Na grudniowym spotkaniu zmierzymy się z tematem praw w miejscu pracy, a nowy rok
zaczniemy pewne siebie i świadome!

Dr Marta Zbucka
pasjonatka połączenia w organizacji sprawności zakupowej i bezpieczeństwa prawnego,
praktyk, z biznesem związana od ponad 20 lat, dyrektor ds. zakupów w jednej z
największych polskich grup kapitałowych, gdzie tworzyła i realizuje politykę zakupową, co
skutkuje wielomilionowymi oszczędności, nadzorowała lub uczestniczyła w negocjacjach
kilkuset umów o wartości ponad 10 mln zł każda,
doświadczona trenerka, propagatorka zasad odpowiedzianego łańcucha dostaw i
budowania dialogu z dostawcami, prelegentka licznych konferencji, wielokrotnie doceniana
przez przedstawicieli środowiska za dobre praktyki zakupowe i CSR,
doktor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i
Administracji, posiada tytuł LLM (international commercial law), absolwentka studiów MBA.

https://kobieta-zna-swoje-prawa.evenea.pl/
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Karolina Sikorska-Bednarczyk
prawnik, doktorantka UG, WPiA, Katedry Prawa Pracy - tytuł pracy doktorskiej "Charakter
prawny obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy",
wieloletni prezes Stowarzyszenia Antymobbingowego im. Barbary Grabowskiej z/s w
Gdańsku,
mediator, jedyny w Polsce biegły sądowy ds. rozpoznawania i przeciwdziałania mobbingowi
i dyskryminacji w miejscu pracy;
współwłaściciel Kancelarii Adwokata i Radcy Prawnego Rafała Bednarczyka, ekspert
Gdańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Prawnik z wykształcenia, pasji, misji i powołania;
autorka bloga www.mobbingwmiejscupracy.pl

Więcej informacji znajdziecie na stronie
wydarzenia: https://web.facebook.com/events/1860076657565132/

Biorąc udział w wydarzeniu wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Fundację Studenckie Forum Business Centre Club do celów
związanych z organizacją wydarzenia i komunikacją marketingową w ramach projektu
Przedsiębiorcza Kobieta.

Zobacz również:
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