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Talent
works!

Välkommen �ll en halvdags
workshop om Talent Management!
Strategiska HR-ak�viteter som kopplas �ll affärsny�a, mål- och presta�onsstyrning stödjer och bidrar �ll a� utveckla organisa�onen åt
rä� håll och därigenom även lönsamheten. Du behöver inte ändra på
befintliga HR-processer, det handlar snarare om a� implementera e�
strategiskt Talent Management-tänk i di� fortsa�a arbete.
Du måste börja med a� definiera vad en talang är i din organisa�on,
och det är utgångsläget. Vilka är era lönsammaste medarbetare med
hög poten�al och som presterar över må�et? Vilken affärsstrategi
har ni? Vilka är era mål och hur ser verksamhetsplanen ut? Vilka
medarbetare behöver ni de närmaste åren? Hur lockar ni �ll er rä�
kompetens?
Effek�v Talent Management börjar med a� definiera medarbetare
med hög poten�al och som också presterar. De�a är en workshop i
hur du sä�er igång e� Talent Management program!

Tid
Plats
Tid
Pris
Anmälan

13 februari 2013
centralt i Stockholm, meddelas i bekrä�else
(beroende på deltagarantal)
09.00 - 12.00
450 kr ex moms (faktureras)
jeane�e@jeane�egardner.se
0733-781 807

Program

• Vilka är era högpresterande medarbetare, oavse� nyckelposi�on?
• Hur definierar man en högpresterande och lönsam medarbetare?
• Hur jobbar du med kompetenser, a�tyder, drivkra�er och beteenden?
• Hur gör man en gemensam kompetensmodell?
• Kan en modell fungera för alla, chefer och medarbetare?
• Vad gör du om det inte finns möjlighet �ll enbart linjära karriärer?
• Hur skapar du karriärutveckling sidledes?
• Hur kan du arbeta vidare med din kompetensmodell?

Jeane�e Gardner håller i workshopen
Jeane�e är seniorkonsult och kvalificerad rådgivare
inom Talent Management, Performance
Management och Ledarskap. Jeane�e är
diplomerad i Ledarskap och Kommunika�on och
har �digare arbetat på ledande befa�ningar såväl
i Sverige som interna�onellt. Hon har rankats
som en av de topp 50 intressantaste affärskvinnorna i Sverige. www.jeane�egardner.se

