”Talent og udvikling”
Foreningen af offentlige HR chefer byder velkommen til
en spændende og vedkommende temadag.
Den offentlige sektor skal lave mere for mindre i de kommende år. Det stiller
store krav til både talenter og organisation, så mulighederne for at sikre kontinuiteten på især specialist- og lederstillinger udnyttes maksimalt.

Onsdag, den 2. november 2016, Kl. 9.00 – 15.30
Trinity Hotel & Konference Center
Gl. Færgevej 30
Snoghøj, 7000 Fredericia

Det simple spørgsmål er derfor: Har vi nok fokus på at udvikle og fastholde vore talenter? Eller har vi nok fokus på at udvikle og styrke den enkeltes talent?
Dette er forskellige tilgange til hvad et talent er og hvilke værktøjer der skal bringes i
spil. Men er det et både – og? Eller er det et enten – eller?
Deltag på denne spændende temadag med en stjernerække af teoretikere og praktikere inden for feltet. Du får nogle af de mulige svar og kan bidrage til debatten med
andre HR entusiaster om det essentielle emne.
Se programmets detaljer på de følgende sider.
Tilmeld dig senest den 26. oktober 2016. Husk – princippet ”først til mølle”!
Med venlig hilsen
Kim Nissen, 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!

DAGENS PROGRAM
09.00

Ankomst, registrering og kaffe

09.30

Velkomst og introduktion
v. næstformand Thrine Nørgaard

09.40

Nye landvindinger indenfor talent management.
Er talentet nok eller skal der mere til, og kan vi, især i den offentlige sektor,
leve op til talenternes forventninger. Hvordan udvikler vi dem, og hvordan kan
og skal cheferne understøtte dem.
Og er talent kun rettet mod ledervejen eller hvilke andre talenter har vi brug
for?
Henrik Holt Larsen, Professor emeritus CBS.

10.45

Pause

11.00

Sygehus Lillebælt arbejder strategisk med udvikling af talenter.
Hør om hvorfor man vægter talentudvikling, hvilke talenter de ser og hvad der
sker i organisationen, når man målrettet arbejder med talenter.
Bente Høyer, HR Chef, Sygehus Lillebælt.

12.00

Frokost og networking

13.00

Talentudvikling handler om mere end individuelle talenter
Forsker og chefkonsulent Tue Juelsbo fokuserer i dette oplæg på talentmiljøer,
og et bredere og mere inkluderende talentbegreb tegnes op.
Selv de mest lysende talenter udvikles bedst i stærke miljøer, og vi kan med
fordel fokusere på at udvikle disse ved at koble vores talentdagsordener endnu
tættere til andre vigtige strategier i organisationen.
Tue Juelsbo, Chefkonsulent i LEAD og erhvervsforsker på Aalborg Universitet

14.00

Pause

14.15

Find dit største potentiale
På Phønix arbejder vi med fremtidsforskning og det seneste nye indenfor hjerneforskningen. Vi ved, at vi som mennesker har enorme ressourcer, der af forskellige omstændigheder ikke bruges optimalt.
Vi vil gerne skabe grundlag for at hver enkelt finder sit største potentiale, så
det er et reelt valg, når det besluttes om det skal bruges eller ej.
Tine Bue, leder af Phønix – Fremtidens hus for læring og udvikling, Odense Kommune

15.15

Opsamling og tak for i dag
v. næstformand Thrine Nørgaard
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. 1.495,kr. 1.995,-

Forplejning
Der er fuld forplejning hele dagen
Tilmelding
Tilmeldingsfristen udløber tirsdag, den 26. oktober 2016 – pladserne tildeles efter
”først til mølle” princippet, hvis tilmeldingernes antal overstiger vores kapacitet.
Tilmelding er bindende efter fristens udløb.
Du finder de seneste informationer på www.ohrc.dk/talent, hvor du også kan tilmelde
dig via foreningens medlemssystem.
Med venlig hilsen
Kim Nissen, 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!

