Bliver dit gode HR arbejde solgt rigtigt?
Styrk HR’s gennemslagskraft med strategisk kommunikation !

- en temadag primært for chefer/ledere indenfor HR-, arbejdsmiljø- og personaleområdet, men kommunens kommunikations- og informationsafdelinger
kan også have god glæde af dagen.
Tirsdag, den 16. september 2014
Kl. 09.00 – 15.30
På Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30
Snoghøj, 7000 Fredericia
Dagen gennemføres i samarbejde
med CORE.WORKERS
-

Specialister i strategisk medarbejderkommunikation
Oplægsholder er adm. direktør Henrik Engelund

'HR er 80 % kommunikation - du ved det bare ikke!'
Hvad betyder gennemslagskraft for HRs resultater, og hvorfor er kravene til
og behovet for god kommunikation stigende?
'Vi er helt unikke - men vi ligner alle de andre'
Hvad kræver det at sælge et job og en arbejdsplads med god rekrutteringskommunikation og employer branding? Hvad er best practice - hvem gør det
godt?
'Fra øv til jaaaahh i organisationen'
Hvad kræver det at kommunikere strategier, forandringer og initiativer, så det
skaber engagement og effektivitet - og at brande HR bedre opad-, udad- og
indadtil undervejs? Hvad er best practice - hvem gør det godt?
Jeres udfordringer
Drøftelse i par og i plenum om deltagernes konkrete kommunikationsudfordringer, og hvordan de kan gribes an.
Du finder flere informationer om Foreningen Offentlige HR Chefer på www.ohrc.dk
Hvis du ikke allerede er medlem – så er det også her du kan melde dig ind i foreningen!

Pris
Medlemmer af OHRC:
Øvrige deltagere:

kr. 1.195,kr. 1.695,-

Forplejning
Der er fuld forplejning hele dagen med følgende forventede pauser:
Ankomst og kaffe:

kl. 9.00 – 9.30

Frokost og networking:

kl. 12.00 – 13.00

Eftermiddagskaffe:

kl. 14.30 – 14.45

Tilmelding
Du tilmelder dig via dette link til OHRC’s medlems- og konferencesystem. Du
kan også tilmelde dig via www.ohrc.dk.
Tilmeldingsfristen udløber torsdag, den 11. september 2014 – pladserne
tildeles efter ”først til mølle” princippet, hvis tilmeldingernes antal overstiger
vores kapacitet.
Tilmelding er bindende.
OBS:
Som deltager skal man oprettes som bruger i foreningens medlems- og konferencesystem med de fordele dette medie indebærer for brugerne.
Som bruger kan du løbende finde program, deltagerliste, materiale fra dagen
og kommunikere med de andre deltagere.
Med venlig hilsen
Charlotte Hervit, formand
OHRC, Foreningen Offentlige HR Chefer

Du finder flere informationer om Foreningen Offentlige HR Chefer på www.ohrc.dk
Hvis du ikke allerede er medlem – så er det også her du kan melde dig ind i foreningen!

