Eksklusivt sparringsnetværk for HR chefer
Skal din HR-indsats for alvor give værdi for virksomheden?
Så kræver det, at du har kompetente sparringspartnere indenfor
HR og ledelse, der kan udfordre og inspirere dig ift. dine nuværende
og kommende initiativer.

FAKTA
Hvad vil øge ledelseskvaliteten mest i din
virksomhed:

Det kan du få gennem et stærkt læringsnetværk, der kombinerer det bedste fra to
verdener:

 48% siger ”Sparring
med andre ledere”
 44% peger på ”Netværk
med ledere fra andre
virksomheder”
 35% mener ”Coaching”

Individuel sparring og netværk med andre succesfulde HR-chefer
Målrettet fokus og sparring
Vi tager udgangspunkt i dine HR-mæssige udfordringer, hvor du får konkrete
forbedringspunkter og nye indgangsvinkler.

Kilde: CfLs INDIKATOR™ 2014
om God ledelseskvalitet

Succeskriteriet er, at du får HR-mæssige indspark, inspiration og værktøjer, som
du kan bruge direkte i din hverdag til at skabe målbare resultater i din virksomhed.

FAKTA

4 årlige møder

 Kun 4% af
virksomhederne i
Danmark måler i høj
grad på værdien af
HR’s leverancer

3 gange om året mødes du med Annette Omøe og evt. 1 – 2 andre fra gruppen.

På mødet sætter vi fokus på:




Dine nuværende udviklingsaktiviteter – sparring og erfaringsdeling
Dine udviklingsplaner på kort og mellemlang sigt
Status fra gruppen, hvad arbejdes der med, og hvordan kan du evt. bidrage

Kilde: CfLs INDIKATOR™ 2014
om HR og stabe

Én gang om året mødes alle til fælles inspirationsmøde, workshop og netværk.

Hvad får du?
√
√
√
√

1 årligt fælles inspirationsmøde, workshop og netværk
3 årlige udviklings møder med personlig og individuel sparring på dine udfordringer
Fuld adgang til HR Caseforum med bl.a. 20+ cases med drejebøgerne fra andres HR-projekter
Trends & Tendenser og Nyhedsbreve, så du altid er opdateret på det nyeste indenfor HR og ledelse

Det hele til en årlig medlemspris excl. moms på 12.495 kr.

Dit udbytte:





Du bliver udfordret og får sparring fra andre skarpe HR-professionelle
På DIN eller en andens arbejdsplads - evt. via Skype (spar tid)
DU bidrager positivt til andres læring og udvikling
DU får et endnu større fagligt HR-netværk at trække på

Deltagere:
Alle medlemmerne i netværket er kompetence og succesfulde HR-professionelle,
HR-chefer og HR-direktører fra større virksomheder i Jylland.
Fælles er, at vi vil dele viden, blive udfordret og skabe bedre målbare resultater.

NETVÆRKSFACILITATOR

Annette har 15 års ledererfaring fra større firmaer, og
12 års erfaring som HR-chef
i flere større virksomheder

HR Caseforum hjælper dig med at skabe målbare resultater
gennem sparring og coaching indenfor HR, Ledelse og sociale medier
www.hrcaseforum.dk, tlf: 40 91 65 00, afo@hrcaseforum.dk

