
Träff 1

Talent Management-nätverket  
för chefer och personalansvariga! 

Träff 2

Jeane� e Gardner är en av Sveriges ledande konsulter 
inom området Talent Management. Hon är en van 
föreläsare och utbildare som både inspirerar och 
öppnar upp för nya möjligheter. Jeane� e kommer a�  driva 
KompetensGruppens Talent Management nätverk samt
även bjuda in gäs� nspiratörer och ledande experter inom 
området Talent Management och Employer Branding.  

För mer info: ring 0733-781 807 
eller jeane� e@jeane� egardner.se 

Dessa frågor kommer bl a att behandlas – 
innehåll formas efter deltagarnas önskemål! 

Välkommen � ll KompetensGruppens nya nätverk inom Talent Management i Stockholm! 
Nätverket ger dig en bra utgångspunkt för a�  implementera enkla, konkreta och användbara 
lösningar som ligger i linje med dina mål, din vision och aff ärsstrategi de närmaste åren. 
Under handledd workshopform diskuterar vi talent management strategier för a�  ta 
e�  strategiskt helhetsgrepp, få nya rön och konstruk� v feedback när det a�  behålla och 
a� rahera rä�  kompetens i fram� den. Du får prova på a�  jobba med olika modeller, metoder 
och verktyg. Du får utbyte, ny kompetens och inspira� on a�  tänka framåt. 
Lär dig implementera e�  strategiskt Talent Management-tänk i din organisa� on och få era 
olika processer a�  övergripande hänga ihop. Vi visar a�  Talent Management ger resultat 
och slår på lönsamheten. Det ger dessutom di�  företag en leading edge gentemot dina 
konkurrenter när människor med rä�  kompetens fak� skt vill arbeta hos er! 

Medlemskap i nätverket är på årlig basis (du kan börja när du vill!) och kostar 
9.800 kr exkl moms. I medlemskapet ingår 6 workshopledda träff ar, prenumera� on 
på � dningen Personalchefen, raba� er på KompetensGruppens utbud m.m. 

25 april kl 9 – 12 i KompetensGruppens lokaler 
i Stockholm. OBS! Till denna första träff  har 
du möjlighet a�  köpa en engångsträff  för a�  
testa om nätverket är något för dig och din 
organisa� on!  Ring 0733-781 807  

12 juni kl 9 – 12  i KompetensGruppens lokaler 
i Stockholm.

Vårens träff ar: 

www.jeane� egardner.se        www.kompetensgruppen.se/natverk

A� rahera, utveckla och behålla rä�  medarbetare – öka företagets lönsamhet.

• talangbegreppet och defi ni� on
• värderingar och företagskultur
• IT stöd 
• målsä� a och mäta eff ekter 
• kaskaderande mål 
• exakta rollbeskrivningar
• gemensamma kompetensmodeller
• yrkes- och beteendekompetenser 
• iden� fi era kompetensgap 
• kompetensutveckling
• personlig karriärplanering 
• chefs- och medarbetarcoaching 
• successionsplanering
• linjära eller utvidgande karriärvägar
• lön & förmåner
• employer branding 
• alumni och onboarding program
• m.m.


