Brand Balance HRM
“Människan” bakom ledarskapet
En av de mest intressanta för företag och samhällen är den vinst
ledarskap gör genom att skapa rätt förutsättningar för de mänskliga
resurser som står till buds, och att utvecklas i linje med den riktning
ledningen vill med företaget.
Den nya generationen och makten över media ställer andra krav på
ledarskapet idag för att lyckas.
HRM handlar om att få de mänskliga resurserna att jobba tillsammans
och att skapa de strukturer som befäster det vi vill uppnå också i ett
längre perspektiv. Det är en utveckling av Human Capital (HC) där
självkänsla och självförtroende är viktiga verktyg.
En del är sakkunskap, kompetens, erfarenhet. Den andra delen är den
känslomässiga och inte lika enkel. Att förstår hur människan fungerar är
skillnaden.
Varumärket är värdet och förtroendet av dina kunders upplevelse av
ditt företag, positivt eller negativt och människans roll är mycket stor.
Brand Balance HRM -Ledarskap i mänskliga resurser är en kurs
där du får nyttiga tankar, verktyg och handlingsplaner med dig hem i
ditt eget arbete.
Mia Aronsson
VD, Brand Balance

PROGRAM Brand Balance HRM - företagsanpassat
Dag 1
Seminarium kl. 13.00-17.00
12.00 Lunch
15.00 Eftermiddagsfika
17.30 Egen tid eller workshop
19.00 3-rätters middag

Hör av er till oss så bokar vi ett
förutsättningslöst möte och
diskuterar ert företags upplägg.

Dag 2
Seminarium kl. 08.00-12.00
10.00 Förmiddagsfika
12.00 Lunch

Boka på 0520-441033

Kursledare Mia Aronsson och Peter
Aronsson

Max 12 deltagare per seminarium

Brand Balance
-Morgondagens Varumärken
Brand Balance coachar och utbildar
VD och HR, i ett varumärkesledarskap
och ett mänskligt ledarskap för att nå
upp till de uppsatta mål och visioner
företaget har, där nuläget
bestämmer varifrån de kommer och
visionen visar vilken väg de skall ta.
Att stanna upp och reflektera och
därefter lägga upp en strategi är
förutsättningen för att veta hur man
skall gå tillväga och samtidigt bli
inspirerad och motiverad för att få
allt i samma riktning.
www.brandbalance.se

Vi bokar in er på den
konferensanläggning som passar
bäst för er.

