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KOSTNADSFRITT INKLUSIVE LUNCH

VÄLKOMMEN TILL



NYA INSIKTER & NYA IDÉER!
Fredag 27 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö.
Vi hälsar er varmt välkomna till en heldag där ni får möjlighet att träffa en rad intressanta
utställare samt lyssna till ett flertal inspirerande föredrag.

Allt sker i en härlig miljö med god mat och utmärkt service. På plats hålls en mässa med
utställande företag som alla vänder sig till er som arbetar med personalansvar på företag
i regionen. Under dagen kan ni lyssna till föredrag som förhoppningsvis ger er nya tankar
att ta med hem till er arbetsplats.

Dagen, inklusive måltider, är helt kostnadsfri för er som anmäler er som besökare.
HR-Dagen inleds med er ankomst kl 09.00, då även mässan öppnar. Detta är ett unikt
tillfälle för er som arbetar med personal att tillbringa en både rolig och lärorik dag
tillsammans med kollegor och leverantörer till branschen.

VARMT VÄLKOMNA!

KOSTNADSFRITT 
När ni anmäler er som besökare på HR-Dagen ingår inträde i mässan, 

föreläsningar, förmiddagsfika och lunch.



09.00 MÄSSAN ÖPPNAR
 Kaffe/te och smörgås serveras i mässlokalen 

09.45 FÖRELÄSNINGARNA STARTAR 
 Se detaljerat schema på sida 4-5

12.00  LUNCH
 Mässan stänger

12.45 MÄSSAN ÖPPNAR IGEN
 Kaffe/te serveras i mässlokalen

  
13.15 EFTERMIDDAGENS FÖRELÄSNINGAR STARTAR
 Se detaljerat schema på sida 4-5

13.40 AVSLUTNING I MÄSSAN
 Utlottning/dragning av fina vinster

14.00 MÄSSAN STÄNGER
 

DAGENS PROGRAM

DAGEN VARVAS MED INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR 
FRÅN DE UTSTÄLLANDE FÖRETAGEN

TÄVLINGAR!Under dagen lottas fina priser ut

Programmet är preliminär och kan komma att ändras.



Programmet är preliminärt och kan komma att ändras

09.45 – 10.10 SPP
Tjänstepensionens ABC – SPP:s guide för dig inom HR
Världen skakas av oroliga tider och ovisshet. Ekonomisk trygghet är 
därför viktigare än någonsin. Här kan du som arbetsgivare sticka ut och 
skydda här och nu, men även trygga framtiden för era anställda. 
Med ökad kunskap om tjänstepensionen kan du bygga ett smart 
förmånspaket, för både medarbetare och arbetsgivare – och dessutom 
bli bättre på att kommunicera värdet av det.
Stärk er employer branding och säkerställ att kandidater och medarbetare 
vet vad ni erbjuder!
Under inspirerande 25 minuter får du ta del av SPP:s djupa kunskap inom 
tjänstepension och försäkringar, och vilka trender det är viktigt att ha koll 
på. Vi kommer bland annat att prata om tjänstepensionens grunder, hur 
du bygger ett smart förmånspaket, kommunicerar det rätt för genom-
slagskraft, samt vikten av att regelbundet se över sina förmåner.

10.30 – 10.55     HJÄRNKOLL SKÅNE
   Hjärnkoll Skåne - Ann-Margret Fredriksson

   Ann-Margret berättar om sina tuffa år med psykiska problem och hur det  
   påverkade henne både i jobbet och privat.
   Men Ann-Margret berättar också om vändningen och vägen tillbaka till   
   glädje och harmoni. 

11.25 – 11.50        BRILLIANT FUTURE
   Det är nu du som arbetsgivare måste agera – innan alla säger upp sig
   Folk byter jobb som aldrig förr. Just nu råder arbetstagarens marknad.   
   Brilliants data visar starka samband mellan medarbetarnas energi och i   
   förtroendet för ledningsgrupperna. Hur säkerställer vi att organisationer 
   och ledare arbetar för att behålla och attrahera nya talanger på en 
   arbetsmarknad som är mer rörlig än någonsin? Sara Gustafsson från   
   Brilliant ger avgörande tips till chefer och ledningsgrupper för att behålla  
   medarbetarna i det nya arbetslandskapet.

13.15 – 13.40 UNIVERSUM
   5 konkreta tips till bättre kompetensförsörjning
   Svårt att rekrytera? Svårt att behålla? Här får du 5 konkreta tips som gör  
   livet lättare.

 

FÖRELÄSNINGARFÖRELÄSNINGAR
I SALEN ”LEARNING 1”



Programmet är preliminärt och kan komma att ändras

09.45 – 10.10 FLEX APPLICATIONS
Digital HR – vad vinner ni på att samla alla verktyg i ett 
och samma system?
Har ditt företag fått nog av papperskrångel, dubbelarbete och system 
som inte synkar med varandra? Nyckeln är att låta personal-
administrationen bli 100 procent digital – och samla den på ett och 
samma ställe. Välkommen att lära dig mer om vår sömlösa helhetslösning 
Flex HRM och hur den kan underlätta vardagen för dig och dina kollegor.

10.30 – 10.55     PERFORMIQ/PERFORMIQ LIFE
   ”Det bästa av två världar” egenskaper från idrotten och erfarenhet från   
   näringslivet. Vi hittar de bästa kandidaterna och med PerformIQ Life kan
   vi även se till att all er personal mår bättre, producerar mer och får ett   
   bättre liv.

           

11.25 – 11.50        MY-E-HEALTH
   Hur kan ni minska sjukskrivningar, öka lönsamhet och välmående?
   My-E-Health jobbar förebyggande för att arbetsplatsen ska vara fortsatt  
   hållbar – både mänskligt och ekonomiskt. 
   Vår modell/metod hjälper er enkelt och snabbt att mäta ROI i förhållande  
   till sjukskrivningar.

13.15 – 13.40 AA – ANONYMA ALKOHOLISTER
   Hur kan AA vara ett alternativ eller komplement till behandling/vård för   
   dem med alkoholproblem ? 
   Vi berättar om vad AA är och inte är och hur vi kan bidra till att rädda   
   människor från ett liv i alkoholmissbruk. 
   I dag är det mera än 2 miljoner alkoholister som håller sig nyktra med   
   hjälp av AA:s program och gemenskap.

FÖRELÄSNINGARFÖRELÄSNINGAR
I SALEN ”LEARNING 2”



Backapp - En helt annorlunda 
ergonomisk stol
Genom att sitta på vår stol så får du 
enkelt in mer rörelse och aktivitet under 
dagen.

BACKAPP
www.backapp.se

Flex Applications erbjuder ett komplett 
och sömlöst personalsystem – enkelt 
och smidigt på en enda plattform.

FLEX APPLICATIONS
www.flexapplications.se

ErgoNova utvecklar och erbjuder 
koncept och hjälpmedel för avslappning, 
återhämtning och ökat välbefinnande.

ERGONOVA
www.ergonova.se

Vi har en unik erfarenhet av alkohol-
problem som vi erbjuder fritt för att 
tillsammans rädda liv.

AA – ANONYMA ALKOHOLISTER
www.aa.se/samarbete

Vi skapar den goda & hållbara arbets-
platsen för de många människorna. 

AKTIVT LEDARSKAP
www.aktivtledarskap.se

Brilliant är en smart och aktiverande 
plattform som stärker medarbetar- och 
kundrelationer.

BRILLIANT FUTURE
www.brilliantfuture.se

UTSTÄLLARE 
PÅ MÄSSAN



Vi hjälper er att attrahera och bibehålla 
era medarbetares hälsa och motivation 
långsiktigt.

MY-E-HEALTH
www.my-e-health.com

Kontek är ett specialistbolag inom lön 
& HR med system och tjänster oavsett 
bransch och storlek.

KONTEK
www.kontek.se

Malmö mot Diskriminering är en ideell 
byrå som erbjuder organisations-
utveckling för inkluderande arbetsplatser.

MALMÖ MOT DISKRIMINERING
www.malmomotdiskriminering.se

Vi hjälper företag att utvecklas. Våra 
smarta systemlösningar för lön, HR och 
ekonomi effektiviserar din vardag.

HOGIAGRUPPEN
www.hogia.se

Hjärnkoll Skåne verkar för att minska 
fördomar och okunskap om psykisk 
ohälsa genom föreläsningar med am-
bassadörer som har egna erfarenheter.

HJÄRNKOLL SKÅNE
www.hjarnkollskane.com

Neurosonic hjälper dig att slappna av 
din kropp och själ på bara 10 minuter.

NEUROSONIC
www.neurosonic.se

UTSTÄLLARE 
PÅ MÄSSAN



Visma Enterprise AB - Jobba smartare 
digitalt. Lösningar inom lön, 
HR-funktionalitet, resor och utlägg.

VISMA ENTERPRISE
www.visma.se/enterprise

Behöver du hjälp att attrahera & behålla 
talang? Universum är världsledande 
inom Employer Branding.

UNIVERSUM
www.universumglobal.com/se

Vår passion, tjänstepension
SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid 
går steget längre. Oavsett om det gäl-
ler utveckling av smarta digitala tjänster, 
skräddarsydda lösningar eller ett hållbar-
hetsarbete där ansvar och avkastning går 
hand i hand.

SPP
www.spp.se

Rekomo säljer, köper och hyr ut åter-
brukade kontorsmöbler till både företag 
och offentlig verksamhet!

REKOMO
www.rekomo.se

FLER UTSTÄLLARE KAN TILLKOMMA!

PerformIQ AB är personal med idrotts-
bakgrund och PerformIQ Life är den 
kompletta hälsoplattformen.

PERFORMIQ/PERFORMIQ LIFE
www.PerformIQ.se

Omsätt kunskap till handling med 
bara 4 timmars kurspaket från 
Passion2improve.

PASSION2IMPROVE
www.passion2improve.com



FÖLJ OSS GÄRNA PÅ VÅRA SOCIALA MEDIER:

REFERENSER
FRÅN BESÖKARE AV VÅRA MÄSSOR

”En fantastisk dag, härlig atmosfär och 
många intressanta föreläsningar.”

- Magdalena Rawicka, 
Föreningen Framtidståget

”HR-Dagen bjöd på inspirerande föreläsningar 
och goda möjligheter att knyta nya kontakter 
inom olika branscher. Mycket uppskattat!”

- Emelie Jansson, 
Lärandegruppen i Sverige AB 

”En givande dag med många inspirerande föredrag 
och möjlighet att nätverka med andra.”

- Aseel Berglund, 
Liopep - din digitala PT på jobbet

”Jag uppskattar HR-Dagen av många skäl; lyssna på intressanta och aktuella 
föreläsare, bra utställare, trevligt och givande att träffa nya och gamla HR-kollegor 
och dessutom god frukost och lunch. Och allt detta får man utan att det kostar 
något som besökare! Har själv planer på att delta som utställare och föreläsare 
nästa år för det är ett utmärkt forum att nå ut med sina tjänster och kompetens till 
de som jobbar som chefer eller inom HR.”

- Suzanne Skoglöf, 
HR Optimal

”Stort tack igen för att vi fick möjligheten att delta under HR-Dagen! 
Det var ett mycket trevligt och givande evenemang. Under HR-dagen fick 
vi möjligheten att träffa och utbyta erfarenheter med andra personer som 
brinner för HR, vilket i sig var väldigt givande. Utöver det så bidrog de olika 
föreläsningstillfällena till nya perspektiv och kunskaper inom ett flertal 
HR-relaterade områden, vilka jag kommer ha användning för i min yrkesroll.”

- Miranda Råvik, 
Competensum

@marknadsrespons



Ange följande uppgifter vid anmälan:
(gäller samtliga deltagande) 

•  Namn
• Befattning
• Vilket företag ni representerar
• Telefon
• Mail
• Eventuell matallergi   
 
Begränsat antal platser

0510-220 95 anmalan@hr-dagen.events www.hr-dagen.events

KOSTNADSFRITT
När ni anmäler er som besökare på HR-Dagen ingår inträde i mässan,

föreläsningar, förmiddagsfika och lunch.

Hur kommer det sig att just ni fått detta utskick? 
Läs mer om vårt register och vårt arbete med din integritet på www.marknadsrespons.se/gdpr

www.marknadsrespons.se
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VÄLKOMMEN TILL

SCANDIC TRIANGELN
TRIANGELN 2, MALMÖ

FREDAG 27 JANUARI
09.00 – 15.00

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
MÅNDAG 23 JANUARI


