
Tænk HR ind 
 i virksomheden
- og skab værdi

HR-forløb for små og  
mellemstore virksomheder



Forløbet sætter fokus på udvikling af virksomheden  
gennem tiltrækning af de rette kom petencer samt  
udvikling af medarbejdere og teams.

HVORFOR HR?
Små og mellemstore virksomheder er ofte udfordret, når det handler 
om at tiltrække og fastholde medarbejdere. Det kan være fordi, virk-
somheden mangler viden og værktøjer til at arbejde med rekruttering, 
motivation og kommunikation med øje for organisationsudvikling. 
Gevinsten ved at arbejde med HR er stor. Styrket trivsel, motivation, 
stabil drift, kompetenceudvikling og dermed øget omsætning og  
vækst i virksomheden.

INTENSIVT FORLØB
Business Fredericia og SDU inviterer nu dig eller din medarbejder til 
et skræddersyet HR-forløb, der klæder jer på med den vigtigste viden 
om HR. Førende forskere og konsulenter fortæller om, hvordan I kan 
arbejde med HR-området i praksis.

UDBYTTE
 • Indblik i værdien ved HR

 •  Redskaber til tiltrækning og rekruttering af medarbejdere

 •  Nyeste viden om medarbejderudvikling og fastholdelse

 •  Klar besked om juridiske HR-spørgsmål

 •  Viden om organisationsudvikling og styrket intern kommunikation

HVEM KAN DELTAGE?

HR-forløbet henvender sig til små og mellemstore virksomheder  
(max. 250 ansatte). For at din virksomhed kan deltage, skal I agere  
inden for områderne oplevelseserhverv, design, energi eller sundheds- 
og velfærdsinnovation. Det I skal investere i forløbet, er den tid, som du 
eller din medarbejder bruger på at få adgang til de nye værktøjer inden 
for HR. Projektet indebærer statsstøtte, og forinden start vil der være 
gennemgang af en række formalia.



PROGRAM

Hvad er HR?  
Hvordan skaber det værdi?4

OKTOBER

DAG 1

Tiltrækning og rekruttering  
af de rigtige medarbejdere24

OKTOBER

DAG 2

Udvikling og fastholdelse (del 1)
• Motivation og trivsel9

NOVEMBER

DAG 3

Udvikling og fastholdelse (del 2)
• Kommunikation, læring og forandring29

NOVEMBER

DAG 4

Afvikling og lovgivning14
DECEMBER

DAG 5

Indhold udarbejdes på baggrund af 
emner, der opstår undervejs i forløbet16

JANUAR

DAG 6

Netværksdage i 2018. Faciliteres af Business Fredericia.
Videndeling • Sparring på egne udfordringer • Oplæg omkring relevante emner



HR-forløbet indledes med et  
informationsmøde d. 29. august kl. 8.30
hos Business Fredericia.

Herefter afholdes seks uddannelsesdage i  
perioden oktober 2017 til januar 2018.

Det vil være muligt at deltage i 4 netværksdage 
efterfølgende for yderligere kompetenceudvikling.

FOR DELTAGELSE ELLER  
INFO, KONTAKT:

Business Fredericia 
Benedicte Mejrup

m bm@businessfredericia.dk
 O 9215 0126

Læs mere og tilmeld dig på  
www.businessfredericia.dk

Kompetenceudviklingsseminarerne om HR er blevet til 
som en del af projekt KOMPAS med støtte fra EU’s  
socialfond og Syddansk Vækstforum
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