
Definiera dina talanger u�från affärsstrategi, mål och verksamhetsplan. Dina högpresterande 
medarbetare – chefer och medarbetare – som har hög poten�al är de som driver di� företag 
mot framgång och lönsamhet! Det ger dessutom di� företag också en leading edge 
gentemot dina konkurrenter när människor med rä� kompetens fak�skt vill arbeta hos er! 
Du behöver inte ändra på befintliga HR-processer, det handlar snarare om a� 
implementera e� strategiskt Talent Management-tänk i di� fortsa�a arbete. 

Utveckla dina befintliga talanger 
Få fler a� bli högpresterande genom bland annat 
•  Kompetensutveckling

•  Personlig karriärplanering
•  Execu�ve och medarbetarcoaching 
•  Successionsplanering
•  Finna linjära eller utvidgande karriärvägar
•  Lön & Förmåner
• Seminarier och utbildningsdagar

Iden�fiera talangerna på di� företag
Effek�v Talent Management börjar med a� definiera medarbetare 
med hög poten�al och som också presterar genom t ex 

•  Kaskaderande mål
•  Utveckling av rollbeskrivningar
•  Gemensamma kompetensmodeller baserad på beteenden, 
yrkeskompetenser och värderingar. 
Informa�onen är vik�g för successionsplanering, karriärplanering, 
medarbetarsamtal, rekrytering, kompetensutveckling och iden�fiering 
av kompetensgap. 

A�rahera rä� beteenden och rä� kompetens
När du har iden�fierat vilken typ av person som ska arbeta hos er kan en 
prak�sk och slimmad kompetensmodell gälla i rekryteringen. Den hjälper 

dig även a� fastställa hur och var du kan nå intressanta personer och hur du vill a� 
poten�ella medarbetare uppfa�ar di� företag. Vi arbetar med 
•  Employer Branding arbete
•  Värderingsgrund  och företagskultur
•  Alumni program 
•  On Boarding program
•  Medarbetarundersökningar
•  Rekryteringprocessen 

Steg 1

Talent Management i 3 enkla steg! 
A�rahera, utveckla och behålla rä� medarbetare för a�

öka företagets lönsamhet! 

Steg 3

Steg 2

Jeane�e Gardner är specialiserad på Ledarskap och Talent Management. 
Tillsammans med några av Sveriges ledande konsulter inom området kan jag
hjälpa dig a� finna smidiga strategilösningar och IT-stöd för just din verksamhet! 
Boka e� möte om du vill veta mer! 
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