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UMEÅ

SCANDIC PLAZA | FREDAG 28 APRIL

NYA INSIKTER &
NYA IDÉER!
Fredagen den 28 april är det dags för HR-Dagen på
Scandic Plaza i Umeå.
Vi hälsar er varmt välkomna till en heldag där ni får
möjlighet att träffa en rad intressanta utställare samt
lyssna till ett flertal inspirerande föredrag. Allt sker i en
härlig miljö med god mat och utmärkt service.
På plats hålls en mässa med ett 15-tal utställande företag
som alla vänder sig till er som arbetar med personalansvar
på lite större företag i regionen. Under dagen kan ni lyssna
till föredrag som förhoppningsvis ger er nya tankar att ta
med hem till er arbetsplats.
Dagen, inklusive måltider, är helt kostnadsfri för er som
är inbjudna, samt en kollega.
HR-Dagen inleds med er ankomst kl 09.00, då även
mässan öppnar. Detta är ett unikt tillfälle för er som arbetar
med personal att tillbringa en både rolig och lärorik dag
tillsammans med kollegor och leverantörer till branschen.

KOST
NADS
FRITT
När ni anmäler er som
besökare på HR-Dagen
ingår inträde i mässan,
föreläsningar, förmiddagsfika, lunch och
eftermiddagsfika.

VÄLKOMMEN TILL
SCANDIC PLAZA
Storgatan 40, Umeå

FREDAG 28 APRIL
Start kl. 09.00

Under dagen kommer det att lottas ut många
fina priser från de utställande företagen.
Missa inte din chans att vinna!

ANMÄLNINGSINFORMATION
Ange följande uppgifter vid bokning:
(gäller samtliga deltagande)
- Namn
- Titel
- Vilket företag ni representerar
- Antal anställda
- Postadress, postnummer & ort
- Telefon
- Mail
- Eventuell matallergi

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
MÅNDAG 24 APRIL
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Vi kan ta emot max 100 besökare i mässan.

0510-220 95

anmalan@hr-dagen.se

www.hr-dagen.se

DAGENS
PROGRAM

09.00

Mässan öppnar
Kaffe och smörgås serveras i mässlokalen
Information om dagen

12.00

Lunch
Mässan stänger

12.45

Mässan öppnar igen
Kaffe/te serveras i mässlokalen

14.00

Avslutning i mässan
Utlottning/dragning av fina vinster

14.15

HR-Dagen avslutas
Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

UTSTÄLLARE
Följande företag återfinns som utställare i mässan.

Missa heller inte de olika
evenemangen som sker
i montrarna. Här finns
många fina vinster att ta
sikte på!
Lämna ditt visitkort i
respektive monter för
din chans att vinna!

FÖRE
DRAGS
SCHEMA

MÄSSLOKALEN
09.45 – 10.15

SYSARB

			

”Har Du råd att inte jobba med lönen - som attraktiv arbetsgivare.”

10.20 – 10.50

KOMPETENSLAGET

			
			
			

”Kompetenslaget är en HR-partner till större organisationer och är
verksam inom kompetensutveckling, HR-stöd, rekrytering och
arbetsmiljö runt om i Sverige.”

11.15 – 11.45

NÄMNDEMANSGÅRDEN
”Beroendeproblematik på arbetsplatsen.”

13.15 – 13.45

PREVIA
”Fyra generationer på arbetsmarknaden
- hållbart arbetsliv för alla åldrar!”

FÖREDRAGSSAL ”GABLE”
10.20 – 10.50

BELBIN

			

”Rädda chefer får rädda medarbetare”

11.15 – 11.45

SoftOne

			
			

”Framtiden är här”
Ett helt nytt arbetssätt- schemaplanering, tid och lön
- allt i ett system i molnet.

13.15 – 13.45

FBE KONSULT

		
		

”Alkohol, droger och spel i arbetslivet
-förebyggande insatser som fungerar”

www.justnu.se

2017

Läs mer på www.hr-dagen.se

Fabriksgatan 2, 531 30 Lidköping • Tel 0510-220 95 • www.marknadsrespons.se

