
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 

Eksklusivt sparringsforum 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 tør udfordre og inspirere dig, så dine initiativer skaber målbare resultater.  

 

MÅLRETTET FOKUS OG SPARRING 

Ved at kombinere de mest effektive udviklingsmetoder, nemlig  

INDIVIDUEL SPARRING og NETVÆRK, får du det største udbytte ift. dén tid, som du investerer 

Vi tager udgangspunkt i dine nuværende og kommende udfordringer indenfor HR, og giver dig konkrete 

forbedringspunkter og nye indgangsvinkler. Succeskriteriet er, at du får HR-mæssige indspark, inspiration og 

værktøjer, som du kan bruge direkte i din hverdag. 

 

4 ÅRLIGE MØDER 

3 gange om året mødes du med Annette Omøe.   

På mødet sætter vi fokus på:  

• Dine nuværende udviklingsaktiviteter – sparring og erfaringsdeling 

• Dine personlige udviklingsplaner på kort og mellemlang sigt 

• Status fra gruppen, hvad arbejdes der med, og har du erfaring i kan du evt. bidrage   

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

 

 

 

 

 

 

 

DET FÅR DU: 

√ 3 årlige udviklingsmøder, primært hos dig, med personlig og individuel sparring på dine udfordringer 

√ 1 årligt fælles inspirationsmøde, workshop og netværk  

√ Professionel sparring, så du kan bygge videre på andres succeser og erfaringer 

√ 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 12.995 kr. 

 

HVEM ER NETVÆRKET FOR? 

Resultatsorienterede HR-professionelle, HR-chefer og HR-direktører fra større virksomheder i Jylland.  

Fælles er, at vi vil dele viden, blive udfordret og hjælpe hinanden med at skabe bedre målbare resultater. 

Vidste du, at: 

• Kun 4% af danske 

virksomheder i høj grad 

måler på værdien af 

HR’s leverancer?  
 

Kilde: CfLs INDIKATOR™ 2014 om 

HR og stabe 

Tine Berg Kraft, HR Manager, IKEA: 
”Jeg deltager i HR-chef sparringsforumet, fordi det er tidseffektivt for mig, da sparringen 

tager afsæt i det, som fylder på mit skrivebord på det givne tidspunkt 

Annette har et bredt netværk, og hun har stor indsigt i de HR emner andre virksomheder 

arbejder med. Samtidig er hun hurtig til at give mig inspiration, som er relevant for 

netop min virksomhed. 

Jeg vil klart anbefale netværket til andre HR-chefer, der har brug for målrettet  

HR-sparring og inspiration i en tidspresset hverdag.” 
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