ANORDNA S AV SOCIALFONDSPROJEK TE T
L Ä R A N D E AT T R A K T I VA N Ä R I N G A R

Enklare väg till
rekrytering och
kompetensförsörjning

Markera
8 juni i
kalendern!

Inlandets utmaningar
Varmt välkommen till en dag där vi får ta del av tre experters
kunskaper på temat rekrytering, kompetensutveckling och vikten av
att vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på inlandets utmaningar.

VAR, NÄR OCH HUR
Eventet äger rum i Lycksele på Hotell Lappland, 8 juni.
Vi börjar kl. 09:00 och avslutar 16:45.

ANMÄLAN OCH EVENTUELLA FRÅGOR
Anmälan sker via webbformuläret på www.akademinorr.se Vid frågor, vänligen kontakta
Ann-Ci Jonsson, via ann-ci.jonsson@akademinorr.se alt. 070-508 86 43 eller
Martin Bergvall, via martin.bergvall@akademinorr.se alt. 070-600 33 32.
Denna dag är kostnadsfri för de företag och kommuner som deltar i ESF-projektet Lärande Attraktiva Näringar.
Övriga deltagare betalar 300kr ex moms.

LÄRANDE ATTRAKTIVA NÄRINGAR

Program
Registrering mellan 08:30–09:00
09:00–09:30 Keith Sivenbring
Förändrar attityder och skapar doers – Goda relationer skapar goda arbetsplatser
Med humor, psykologi och övningar om hur människor fungerar diskuterar vi ledarskap,
förtroende och hur vi skapar goda relationer och arbetsplatser. Motiverade medarbetare
som ger varandra beröm och feedback fokuserar på rätt saker, har roligare på jobbet och
blir ambassadörer för varumärket. Genom att identifiera drivkrafter och ständigt arbeta med
kompetensutveckling får vi lättare att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

09:30–09:50 Fika och bensträckare
09:50–12:00 Keith Sivenbring Fortsättning
12:00–13:00 Lunch
13:00–14:40 Anna Dyhre
Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare när fler konkurrerar om de sökande. Vilka
värderingar har dagens unga akademiker? Vilka konsekvenser får den nya generationens
förväntningar för dig som arbetsgivare? Anna Dyhre är expert och författare inom området
employer branding. 2013 nominerades hennes bok “Employer Branding: Allt du behöver veta
för att bli en attraktiv arbetsgivare” till årets HR-bok.

14:40–15:00 Fika
15:00–16:30 Anders Åberg
Tillväxtregion Norrland - bemanning och rekrytering med mångfald som konkurrensfördel
Anders Åberg är socialentreprenören och föreläsaren från Luleå som brinner för tillväxtregion Norrland, entreprenörskap och mångfald som konkurrensfördel. I sitt arbete som styrelseledamot inom NyföretagarCentrum samt sina egna bemannings- och rekryteringsbolag
JOBBiNORR och NORDiC WORKS fokuseras det på att skapa bättre förutsättningar för såväl
nyanlända svenskar som hemvändande norrlänningar.

16:30–16:45 Avslutning
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