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De 9:30 a 12:30 

 

 
AEBALL / UPMBALL 
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Esc. Dreta | 08901  

L’Hospitalet de Llobregat 

 
Centre Comercial La Farga 

 (entrada per Av. d’Isabel la 
Catòlica 15 o per C/Girona 14) 

 
 

 
 

 

AEBALL/UPMBALL i AddVANTE han organitzat una jornada per a presentar les eines que 
existeixen per impulsar el departament de RRHH més enllà de la gestió laboral.  
 
En qualsevol àmbit de l’empresa, hi ha diferents recursos que ens faciliten la gestió: estudis de 
mercat, anàlisi de processos, estudis financers...Per tal de fonamentar bé totes aquelles 
estratègies i polítiques de RRHH i aportar valor a l'empresa, és necessari conèixer la realitat en 
la qual ens movem. 
 
L’objectiu d’aquest taller és ajudar als assistents a potenciar el departament de RRHH i 
col·locar-lo en la posició estratègica que li correspon dins l’organigrama de l’empresa. 
Us donarem algunes eines que us permetran analitzar aspectes fonamentals de la realitat de 
la vostra organització i donar resposta a aquestes preguntes: 

• Tinc les persones adequades per impulsar el negoci? 

• Tinc en compte la cultura de l’empresa i les seves implicacions en el moment de 
plantejar les polítiques de RRHH? 

• En la plantilla tenim diferents estils de personalitat. Tinc una plantilla compensada? 

• Els nostres treballadors tenen les competències adequades per fer la seva feina? 

• Tinc eines per captar i retenir el talent en la meva organització? 
 
PROGRAMA: 

− El paper estratègic dels RRHH en qualsevol negoci. 
− El model de negoci como mapa per la planificació dels RRHH. 
− El model cultural de la empresa: funcional, de procés, de projecte o de gestió de xarxes. Impacte dels 

diferents models. 
− Els perfils de personalitat, característiques, limitacions i potencialitats. 
− Gestió per competències: diccionari de competències, descripcions de llocs de treball, valoració 

competencial, desenvolupament professional i personal, motivació i retenció del talent. 
 

PONENT:  
Sr. Enric Madrigal i Mir, enginyer superior informàtic i educador social amb més de 20 anys 
d'experiència en processos de transformació organitzativa, gestió del canvi i desenvolupament 
personal. Associat de l’àrea de consultoria d’AddVANTE.  
 
*Sessió gratuïta per a socis. Places limitades. Imprescindible realitzar la inscripció abans del 13/11/18 

              
L’Hospitalet, octubre de 2018 

 
  

 

Quines eines tinc per impulsar el departament de RRHH? 
Donar valor més enllà de la gestió laboral 
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