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Fes que tots tinguin passió autèntica per venir a treballarFes que tots tinguin passió autèntica per venir a treballarFes que tots tinguin passió autèntica per venir a treballarFes que tots tinguin passió autèntica per venir a treballar

Dimarts, 

 
PIMEC GironaPIMEC GironaPIMEC GironaPIMEC Girona et convida a participar en una jornada 
organitzacions, permetent al talent real ser el protagonista
    
A través de la fórmula C3POC3POC3POC3PO
Garcia PrecklerGarcia PrecklerGarcia PrecklerGarcia Preckler ens explicarà com alinear a tothom c
valor per a les vostres companyies i que es reflecte
xerrada s'abordarà la teoria (només
que ens ajudaran a comprendre les idees fonamentals per 
competent i un impacte en resultats sostenibles en l'empresa.
 
Sergi Garcia PrecklerSergi Garcia PrecklerSergi Garcia PrecklerSergi Garcia Preckler ha sigut director, gerent i vicepresident del Dept. 
de Recursos Humans a SONY IBERIA, Espa
amb un equip de més de 3.000 persones. Actualment és soci directiu 
de MTH3 (Transformació Estratègica de les Organitzacions a través de 
Talent), assessor i gestor de diversos projectes en la optimització de 
RRHH. És enginyer industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya
MBA en Direcció de RRHH d’ESADE
(PDD) de l’IESE; i Executive
RUTGERS – NY, EE.UU. 
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Sr. Pere Cornellà, president de PIMEC Girona

18.18.18.18.15 h15 h15 h15 h    Transformació estratègica de les Organitzacions a través del TalentTransformació estratègica de les Organitzacions a través del TalentTransformació estratègica de les Organitzacions a través del TalentTransformació estratègica de les Organitzacions a través del Talent

Sr. Sergio Garcia Preckler, soci
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Dimarts, 18 d’octubre de 2016    

et convida a participar en una jornada per transformar les 
organitzacions, permetent al talent real ser el protagonista....    

C3POC3POC3POC3PO= compromís, cooperació, canvi, passió 
ens explicarà com alinear a tothom cap al mateix objectiu, incrementar el 

companyies i que es reflecteixi en el valor econòmic i humà. A
bordarà la teoria (només la justa) per respondre a aquesta i a

n a comprendre les idees fonamentals per a consolidar una cultura 
competent i un impacte en resultats sostenibles en l'empresa. 

ha sigut director, gerent i vicepresident del Dept. 
de Recursos Humans a SONY IBERIA, España-Europa, durant 15 anys, 
amb un equip de més de 3.000 persones. Actualment és soci directiu 
de MTH3 (Transformació Estratègica de les Organitzacions a través de 
Talent), assessor i gestor de diversos projectes en la optimització de 

industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya
H d’ESADE; MBA en Desenvolupament Directiu 

i Executive Master en Direcció de RRHH al EMHRL 
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Garcia Preckler, soci-director a mtH-3 make things Happen 
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ha sigut director, gerent i vicepresident del Dept. 
Europa, durant 15 anys, 

amb un equip de més de 3.000 persones. Actualment és soci directiu 
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