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Identifikace
problematických oblastí
pracovní schopnosti

Registrujte se na mocova@celozivotnivzdelavani.cz
Účast na workshopu je zdarma
Aplikace Age managementu na příkladu rakouských a německých firem. Koncept a měření pracovní schopnosti v praxi.
Jak dlouho lze v dnešní době udržet pracovní sílu ve firmách?
Co můžeme udělat proto, aby u nás lidé pracovali rádi? Co
jsou ovlivňující faktory a jaké rámcové podmínky lze nabídnout
zaměstnancům a to nejen starším, abychom zajistili jejich
pracovní schopnost a zdraví? Společně s rakouskou firmou Con |
Tour, která je poradenskou firmou v oblasti udržení pracovních sil,
chceme představit jihočeským zaměstnavatelům a podnikatelům
koncept „Domu pracovní schopnosti“. Jak lze téma prakticky
uchopit, konkrétní ukázky z rakouských a německých firem,
které koncept zavedly. To, vše uslyšíte a zažijete na tomto
workshopu. Workshop bude simultánně překládán.

Podpora a nástroje
pro udržení pracovní
schopnosti v průběhu
stárnutí zaměstnance

Praxe a poznatky
z rakouských
a německých firem

CLAUS JUNGKUNZ, MBA

Claus Jungkunz se pohybuje v oblasti podnikového poradenství od roku 2005. Jeho hlavními tématy jsou
pracovní schopnost (Work Ability), ochrana a udržitelnost zdraví a Age Management. Pracuje v německé firmě
Con | Tour, která působí též v Rakousku. Na své práci ve firmách má rád právě výzvy a to že spolu se svým
klientem vytvoří rámcové podmínky pro fungující pracoviště a pracovníky samotné.
Vaše motto pro práci s WAI:
„Das Arbeiten mit dem Work Ability Index liefert wertvolle Hinweise zur Gestaltung von Arbeitsbedingungen für
alle Altersstufen.“
„Práce s programem Work Ability Index (Index pracovní schopnosti) přináší cenné informace pro vytvoření
pracovních podmínek pro pracovníky všech věkových kategorií.“

Mag. (FH) KLAUS WÖGERER

Klaus Wögerer působil dlouhodobě jako personalista ve firmách v oblasti služeb. Od roku 2012 se stal firemním
poradcem, který se soustředí na oblast znovu začleňování zaměstnanců po dlouhodobé absenci (nemoci) a
zároveň pracuje se zaměstnanci, kteří zdravotní problémy mají. Support a podpora firem, a posléze zpětný
pohled na jejich rozvoj, to jsou věci, kterého na jeho práci motivují.
Vaše motto práci s WAI
„Für die Personalarbeit in der heutigen Arbeitswelt braucht es Analysetools die umfassender sind. Der WAI
bietet diesen Weit-Blick.“
„Pro dobrou personální práci je v současném pracovním světě potřeba mít především kvalitní analytické
nástroje. Work Ability Index (Index pracovní schopnosti) tento rozšířený pohled na věc rozhodně nabízí.“

