Robotisering inom HR-ett sätt att få mer tid till
människorna i organisationen?
Competensum har den stora glädjen att åter bjuda in till kompetensutveckling till
frukostkaffet. Denna gång i samarbete med Knowit HRM.







Du kommer få ta del av en spaning kring aktuella ”HR-trender” med särskilt fokus på
kompetensutveckling och lärande i en snabbt föränderlig omvärld
Du kan se fram emot att få veta mer om möjligheten att lämna över administration till
robotar och därigenom frigöra tid till annat. Hur behöver vi utveckla vårt sätt att arbeta
för att kunna dra nytta av det digitala ekosystemet?
Du får tillfälle att diskutera vad HR och chefer istället kan ägna frigjord tid åt och hur
denna förändring kan skapa affärsvärde
Du kommer att få träffa trevliga kollegor från andra företag för erfarenhetsutbyte
Du kommer att få gott kaffe och frallor direkt från anrika Nisses konditori

För att skapa möjlighet till dialog är antalet platser begränsat till 15 personer så boka din
plats i god tid.

Tid:

4 oktober kl 07.30-09.30

Plats:

Södergatan 78 Helsingborg

Föreläsare:

Per Joehns, Knowit HRM, har levt hela sitt yrkesliv i gränslandet mellan HR och
IT. Hjärtat slår lite snabbare när HR och digitaliseringen går hand i hand för att
underlätta för chefer och medarbetare att utveckla affären.
Eva Marminge, Competensum, nyfiken personalvetare med brinnande intresse
för HR, med särskilt fokus på lärande och kompetensutveckling på dagens och
framtidens arbetsmarknad.

Sista anmälningsdag: 2 oktober till eva.marminge@competensum.se

Välkommen
Competensum bidrar till att skapa välmående och konkurrenskraftiga organisationer. Våra
auktoriserade lönekonsulter tar gärna hand om allt som rör er lönehantering, vi erbjuder operativ och
strategisk HR, skapar utvecklingsinsatser för medarbetare, ledare och team, driver mentorskapsprogram
och nätverk för HR. Varje år arrangeras Competensdagen, då Competensumpriset delas ut. Välkommen
till en mötesplats för kompetensutveckling. www.competensum.se.
Knowit HRM - Vi är övertygade om att en välfungerade HR är en av framgångsfaktorerna när
organisationen ska ta sig an den digitala framtiden. Genom att se till att den senaste tekniken fungerar
sömlöst med organisationens viktigaste resurs – människorna – hjälper vi våra kunder att bygga en
välfungerande organisation. En plats där teknik och människor utvecklas och skapar värde.

www.competensum.se
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