Invitation til Seminar

DER ER PENGE I KULTUREN
21. Januar 2020

Undersøgelser viser med al tydelighed, at den måde vi organiserer
arbejdspladsen på, har en afgørende betydning for hvad bundlinjen viser.
Hvordan indretter vi virksomheden, hvilken adfærd afspejles i dagligdagen, skaber det
effektivitet og arbejdsglæde? Hvordan sikrer vi at alles kompetencer kommer i spil, så det
omsættes til læring hverdagen?
Kom med til denne unikke temaformiddag, hvor du får svar på meget mere end
ovenstående.

Du får viden og helt konkrete afprøvede værktøjer til, hvordan du kan
• Øge medarbejderpræstationen
• Sænke sygefraværet og
• Styrke sammenhængskraften og læringskulturen
Alt sammen vigtige parametre når du skal sikre, at din virksomhed er bæredygtig og kan
skabe løsninger.
Målet er, at du får en samlet pakke med hjem, som vi ved virker og gør din hverdag
nemmere.
Hvordan kan det ske, og hvem er vi:
Vi er tre engagerede ledelses- og organisationskonsulenter indenfor hvert vores
fagområde, og har mange års praktisk erfaring i hvad der virker og hvad der ikke virker.

Teddy Jeppesen:
Teddy har været chef for Autisme Centret Vestsjælland fra 1991 – 2010, og har
adskillige virksomhedspriser, ”turn arrounds”, forfatterskaber og anerkendelser
med sig i baggagen. Teddy arbejder i dag i sit firma; De Blå Bjerge, og
udelukkende som ledelsesrådgiver samt foredragsholder.
Kirsten Løvschall:
Kirsten har i mere end 10 år hjulpet ledere med at håndtere og reducere
sygefravær på arbejdspladser. Hun har blandt andet været tilknyttet Halsnæs
Kommune, hvilket medførte en årlig besparelse på 10,5 mio. kr. Kirsten arbejder
i dag udelukkende som konsulent og rådgiver for både offentlige og private
virksomheder.
Anders Krauch:
Anders driver virksomheden HumanAssist og har siden 2006 arbejdet som
selvstændig konsulent på HR området med erfaringer fra både den private og
kommunale sektor. Anders brænder for opbygning og udvikling af den ”organiske
læringskultur” og har i den forbindelse medvirket til udvikling af, AskingCulture,
”en SAAS platform” der understøtter medarbejdernes evne til i fremtiden at tage
ansvar for egen læring.

Dato: Den 21. Januar 2020 kl. 8.00 – 13.00
Sted: HumanAssist - Skinderskovvej 10, 2730 Herlev
Program:
Kl. 8 – 8.30 Velkommen og let morgenmad
Kl 8.30 – 9.30 Styrk læringskulturen og sænk omkostningerne!
Kl 9.45 – 10.45 Ledelsesansvaret og håndtering af sygefravær
Kl. 10.45- 11.45 Arbejdsglæde og effektivitet
Kl. 11.45 – 12 De næste skridt
Kl. 12- 13 Let sandwich, network og tak for nu.
Pris: 1995 kr. Pr. person
Tilmelding

Klik på tilmelding ikon ovenover hvis du er interesseret i at deltage, eller send en mail til
anders@humanassist.dk med navn på organisation og antal deltagere. Hvis du har spørgsmål
inden så ring på 2196 8060.

Vi glæder os til at se dig

