HR Inspiration Session -

for dig der arbejder med strategisk ledelse og HR

Tid til inspiration?
Capacent People, Vilvorde kursuscenter og Xafir inviterer til endnu en unik HR Inspiration Session
med foredragsholdere fra den danske og internationale HR scene. Kom og netværk med dine
ledelses- og HR kolleger og få ny inspiration med hjem til din virksomhed.
Christen Mau, Branding & Digital Strategist hos WLFM

Linkedin og relationer
Hvordan skal man benytte Linkedin så det virker!
Oplægget tager udgangspunkt i en stor undersøgelse blandt aktive og passive
jobsøgende i alderen 24-54 med mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Om HR Inspiration:
Fra 2010 til 2016 har flere end 1100 ledere og
HR specialister deltaget.
HR Inspiration Session er et tilbagevendende
forum for inspiration, netværk og ny viden.

Iben Schmidt Helbirk, CoS & CVP, People & Communication - NNE Pharmaplan

Talent Management er i disse år på alles agenda
Talent Management er i disse år på alles agenda, og kampen om de bedste
medarbejdere er en global udfordring. Iben Schmidt Helbirk vil i dette oplæg
fortælle om NNE Pharmaplans tilgang til udvikling af talenter på forskellige
niveauer, og hvordan de forskellige programmer støtter op om NNE Pharmaplans strategi om at blive Best in Class.

Søren Gade, Venstres Gruppeformand og tidl. forsvarsminister

Tid og sted
Fredag d. 27. maj 2016 - kl. 9.00 til 12.30
Arrangementet foregår på
VILVORDE KURSUSCENTER I CHARLOTTENLUND
Der er morgenmad og registrering fra kl. 8.30

Det politiske spil i danske virksomheder

Vi har kun 100 pladser, så tilmeld dig i dag på:

Søren Gade vil fortælle om sine erfaringer som leder i det politiske system og som
tidligere direktør for Landbrug og Fødevare og om de nuancer, man bør være opmærksom på i det politiske spil, der foregår i alle danske virksomheder.

www.hr-inspiration.dk
Arrangementet er gratis.

Programmet strækker sig over en formiddag, og der vil være rig mulighed for at netværke i pauserne.
Vi byder på lidt brød og frugt til morgenmad og en grovbolle m. fyld og en vand til frokost.
Der sendes et No-Show fee på 500 Kr. ved udeblivelse

PEOPLE GROUP

