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Torsdag d. 3. Juni 2021

kl. 12.30-17.00

Nature Energy PArk

Højstrupvej 7B, 5200 Odense V

Realisér
Potentialet

Ankomst og registrering  | 12.30

Registrering og netværk

Velkomst | 13.00

Lisbeth Chawes,  CMO, HR-ON & Mette Beck Ni lsen,  CEO Technology Denmark 

Afrunding | 16.45

Mette Beck-Nielsen,  administrerende direktør  for  Technology Denmark 

Kage & Netværk | 14.45

Talent Boost | 13.45

Troels  Bech,  foredragsholder  og fhv.  sportsdirektør  for  Brøndby IF

Talent  handler  om potentialer  i  det  enkelte  menneske.  Med inspirat ion fra  sportens verden
bl iver  v i  k logere på talent identi f ikat ion og talentudvikl ing.  Mød Troels  Bech som fortæller ,
hvordan der  kan arbejdes med motivat ion og talentudvikl ing i  effekt ive teams med fokus på
præstat ioner  og leverancer.

Slip Medarbejderne løs på de sociale medier | 15.15

Astr id  Haug,  rådgiver  og ekspert  i  sociale  medier

Når v irksomheder skal  rekruttere nye talenter ,  er  eksisterende medarbejdere en af  de
største styrker.  Yngre kandidater  foretrækker onl ine platforme,  når  de skal  i  d ialog med
omverdenen.  Hvordan kan virksomheder gøre medarbejderne t i l  thought leaders og
ambassadører  for  v irksomheden? Med employee advocacy,  employee experience og
employer  branding kan virksomheder gøre rekrutter ing og synl ighed t i l  en fordel  for  både
medarbejdere og virksomheden.  Undervejs  i  workshoppen vi l  der  være øvelser ,
afstemninger og mul ighed for  at  st i l le  spørgsmål .

Virtuel hverdagsledelse fra onboarding til offboarding

- fortalt fra karrierestop til kode | 13.15

Rasmus Festersen.  CCO,  HR-ON

Hør Rasmus Festersen fra  HR-ON fortælle  om,  hvordan fodboldtens og techledelse forenes i
den digitale  verden.  Hvorfor  techvirksomheder skal  tænke mindre kode og mere kol lekt iv ,
når  de rekrutterer .  Hør  l igeledes hvorfor  medarbejderen skal  være en akt iv  medspi l ler  fra
onboarding t i l  offboarding.  Hvordan den virtuel le  leder  og digitale  værktøjer  i  praksis  kan
understøtte dette,  så  du skaber engagement blandt  dine kandidater  og medarbejdere med
relat iv  s imple midler .

Tilmeld Nu

 

Pris 995,- for ikke-medlemmer af Technology Denmark 

(Konferencen er gratis som partner i Technology Denmark)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSTw7QD56hpoaHpMTk60NcjtZT_vfzevXZp8MKB4QYFXmCcQ/viewform

