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Prihlasovanie a termíny školení  
Vzdelávacie programy SAP SuccessFactors 

 
 

Školenia 10 modulov SAP SuccessFactors sa v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 na území SR presúvajú 
predbežne na jeseň 2020.  
 

Predbežný plán školení - modulov SAP SuccessFactors 

Názov modulu  Obdobie realizácie 

01. Employee Central jeseň 2020 

02. Recruiting jeseň 2020 

03. Onboarding jeseň 2020 

04. Performance and Goals  jeseň 2020 

05. Compensation  jeseň 2020 

06. Succession & Development jeseň 2020 

07. Learning  jeseň 2020 

08. SAP Jam  jeseň 2020 

09. Workforce Planning jeseň 2020 

10. Workforce Analytics & Reporting  jeseň 2020 

 
Presné termíny školení ako aj ďalšie termíny školení budú stanovené, upravené na základe komunikácie 
s vami - zamestnávateľmi, záujemcami.  

Skoršiu realizáciu školení tiež nevylučujeme, avšak len v prípade mimoriadne priaznivého vývoja aktuálnej 
situácie, a na základe ďalšieho uvoľňovania súčasných opatrení na území SR. 

Do vzdelávacích programov môžu byť zapojené len osoby z oprávneného územia SR, t.j.: 

 zamestnanci   - ak je sídlo zamestnávateľa, resp. miesto výkonu práce mimo BA kraja 
 SZČO        - ak je sídlo v živnostenskom liste uvedené mimo BA kraja 
 študenti nad 25 rokov  - ak je sídlo školy mimo Bratislavského kraja; 
 nezamestnané osoby - ak majú trvalý pobyt mimo Bratislavského kraja;  
 osoby CŽV   - s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja; 
 mladí ľudia do 25 rokov  - s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja; 

 

Vzdelávacie programy SAP SuccessFactors  
realizujeme v rámci projektu spoločnosti B - W - T plus, s.r.o., vďaka podpore z Európskeho sociálneho 

fondu (ESF) - poskytnutím nenávratného finančného príspevku (NFP). 
 

 

 

 

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na:   info@bwtplus.eu 

Registračný formulár účastníka:   Registrácia účastníka.docx 


