INBJUDAN

Välkommen till det Nya Arbetslivet
26 januari 2017
Är Du nyfiken på vad som kommer att förändra din framtida arbetsplats och hur man kan
spara tid och pengar med nya arbetssätt? Vill du veta hur andra har gått tillväga? Och hur
man optimerar teknik med arbetssätt. Med ny teknik är det inte bara möjligt, vägen dit har
redan börjat med det som vi kallar Det nya arbetslivet.

Plats Kulturbruket Parkgatan 8, Mellerud
Under dagen kan du välja bland 6 spännande teman och inspirerande talare! Vi räknar
med ett stort intresse - så anmäl Dig nu!

Per Wedmalm

Henrik Axell

Axel Nicklasson

Jan Kronvist

Det är aldrig någon som

Framtidens arbetsmiljö
redan här

Vad är en modern arbetsplats
egentligen?

Kinnarps
Interior

Microsoft Sverige

Kommunicera
framgångsrikt med –
Modern retorik
Kronkvist Kommunikation
AB

berättar något för mig

Quickchannel

Eva Lindskog Johansson
Utveckla en arbetsmiljö som säkrar den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Tanums Kommun

Du är inbjuden av Melleruds Kommun
Dagen är kostnadsfri och du anmäler dig via
www.kunskapsdagarna.nu
( klicka på anmälan och välj kunskapsdagarna Mellerud i menyn)
Vi ser fram emot att träffa dig den 26 januari 2017

INBJUDAN

5621 • 08.20 – 09.10
Per Wedmalm
”Det är aldrig någon som berättar något för mig”
Känner ni igen kommentaren? Lägger ni ned en massa tid på att förbereda och skicka ut information till
personal, kunder eller återförsäljare, där mottagarna ändå inte tar till sig av ert budskap. Och är det för era
möten svårt att synka allas kalendrar och motivera alla dyra resekostnader?
Per Wedmalm • Abiliteam AB, 08 - 32 65 47, per.wedmalm@abiliteam.se, www.abiliteam.se

5622 • 09.30-10.20
Henrik Axell
Framtidens arbetsmiljöer redan här
Det pågår en stor förändring i arbetslivet. Idag är arbete inte det du går till. Arbete är det du gör.
Under en arbetsdag utför du olika uppgifter och med dagens teknik kan dessa göras i olika miljöer.
NEXT Office är vårt synsätt på framtidens arbetsmiljöer, där aktivitetsbaserat arbetssätt är en
möjlighet. Arbetsmiljön anpassas till den faktiska beläggningen och den personliga arbetsplatsen kan
bytas ut mot en mängd flexibla, funktionella och stimulerande miljöer.
Henrik Axell Next Office Concept Manager Kinnarps Interior
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5626 • 10.40-11.30
Eva Lindskog Johansson OBS Ändrad tid
Utveckla en arbetsmiljö som hjälper medarbetare att göra ett bättre jobb
Många associerar systematiskt arbetsmiljöarbete med den fysiska miljön på arbetsplatsen och
fortfarande är den en central del inom arbetsmiljöarbetet. Allt större fokus läggs i dag på den
psykosociala arbetsmiljön, mänskliga beteenden och relationer samt hur man skapar förutsättningar
för medarbetare, och därmed organisationer, att må bra.
Ett seminarium som hjälper dig att säkra och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
Eva Lindskog Johansson Hälsoutvecklare Tanums Kommun

5624 • 12.40 -13.30
Jan Kronkvist
OBS NYTT SEMINARIUM Ersätter Nina Buchaus
Kommunicera framgångsrikt med – Modern retorik
Kom och lyssna på en av Sveriges mest uppskattade utbildare inom modern retorik, Jan Kronkvist.
Han berättar hur du kan vinna andras förtroende på 7 sekunder, skapa förståelse på 70 sekunder och
övertyga på 7 minuter. Förmågor som är avgörande för att ledare och medarbetare ska kommunicera
framgångsrikt och skapa en motiverande och attraktiv arbetsplats i framtiden.
Vad behöver vi göra för att människor ska känna förtroende för oss?
Varför är det så svårt att skapa förståelse och nå fram med vårt budskap?
Hur kan modern retorik hjälpa oss att inspirera, motivera och övertyga?
Under föreläsningen får du kunskap samt tips och råd hur du kan förbereda, planera och
kommunicera mer effektivt och övertygande när du ska tala inför en grupp. Jans kompetens bygger
på 18 års erfarenhet av att utveckla chefer, ledare och medarbetare på flera av Sveriges ledande
företag, kommuner och myndigheter.
Jan Kronkvist – Kronkvist Kommunikation AB – www.kronkvist.se
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5623 • 13.50-14.40
OBS Ändrad Tid
Axel Nicklasson
Vad är en modern arbetsplats egentligen
Förändrade arbetssätt är högt upp på organisationers agendor. Termer som aktivitetsbaserade
kontor, digital transformation, platsoberoende samarbete etc är vanliga. Men vad betyder det eg och
hur skall vi som organisationer förhålla oss till den förändring som sker för att initiativen skall lyckas?
Vilka är framgångsfaktorerna och hur kan vi ta del av modern teknologi när vi förändrar våra
arbetssätt? Under seminariet får vi ta del av hur Microsoft ser på området, vart trenderna pekar samt
erfarenheter från deras eget förändringsprogram samt erfarenheter från olika kundprojekt..

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Välkommen till Melleruds kommun och ”Det Nya Arbetslivet ” I samarbete med
Kunskapsdagarna Sverige AB

