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KOSTNADSFRITT INKLUSIVE LUNCH

VÄLKOMMEN TILL



NYA INSIKTER & NYA IDÉER!
Fredag 24 februari är det dags för HR-Dagen på The Steam Hotel i Västerås.
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

11.45  LUNCH
 Mässan stänger

12.30 MÄSSAN ÖPPNAR IGEN
 Kaffe/te serveras i mässlokalen

  
13.00 EFTERMIDDAGENS FÖRELÄSNINGAR STARTAR
 Se detaljerat schema på sida 4

13.25 AVSLUTNING I MÄSSAN
 Utlottning/dragning av fina vinster

13.30 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
I en turbulent omvärld som skakas av oro är ekonomiskt trygghet 
viktigare än någonsin. Stick ut och stärk er Employer Branding genom 
att skydda här och nu, men även trygga framtiden för era anställda. 
Ta del av SPP:s djupa kunskap inom tjänstepension och försäkringar. 
Vi kommer bl.a. att prata om tjänstepensionens grunder, hur du bygger 
ett smart förmånspaket för både medarbetare och arbetsgivare, och 
kommunicerar dess värde för genomslagskraft. Vi navigerar även i 
trender och vikten av att regelbundet se över sina förmåner.

10.30 – 10.55     ASPIA
   Värt att veta inom lön/HR. 
   Aspia hjälper er att ha koll på läget.

11.20 – 11.45        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 arbets 
   marknad 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.

13.00 – 13.25 AA – ANONYMA ALKOHOLISTER
   AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av människor som träffas   
   för att tillsammans lösa sitt alkoholproblem genom att gå på möten, 
   arbeta med AA:s tolv steg och genom att föra budskapet vidare till 
   nykomlingar. AA är frivilligt och kostar inget, varken för individen eller   
   samhället. AA samarbetar med företag och hälsovård för att hjälpa fler.

 

FÖRELÄSNINGARFÖRELÄSNINGAR
I SALEN ”THE GRAND HALL 1”



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

BRILLIANT FUTURE
www.brilliantfuture.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 erbjuder en mängd tjänster för 
företagandets alla faser, så att du kan 
göra det du är bäst på.

ASPIA
www.aspia.se

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

KONTEK
www.kontek.se

UTSTÄLLARE 
PÅ MÄSSAN

Nordens ledande hälsobolag. Ett hållbart 
arbetsliv och privatliv för alla.

FALCK
www.falcksverige.se

Ekström Consulting AB - Din personliga 
och SRF auktoriserade lönebyrå

EKSTRÖMS CONSULTING
www.ekstromab.se



Söderberg & Partners erbjuder tjänste-
pensionsrådgivning, digitala HR-verktyg 
och löne-, och förmånshantering.

SÖDERBERG & PARTNERS
www.soderbergpartners.se

UTSTÄLLARE 
PÅ MÄSSAN

SPP
www.spp.se

Vi brinner för att göra tjänstepension 
enkelt och att hjälpa dig skapa ett 
attraktivt förmånspaket för medarbetarna.

Randstad. Vi hjälper människor och 
företag att nå sin fulla potential.

RANDSTAD
www.randstad.se

En helhetslösning för företagsutgifter 
och personalutlägg med smarta betal-
kort och en länkad app.

PLEO
www.pleo.io/se/for-hr

FLER UTSTÄLLARE KAN TILLKOMMA!



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

THE STEAM HOTEL
ÅNGKRAFTSVÄGEN 14, VÄSTERÅS

FREDAG 24 FEBRUARI
09.00 – 15.00

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
MÅNDAG 20 FEBRUARI


