Framtidens kompetens och arbetsplats
•

•

•
•

Rekrytera: Hur ska vi i framtiden rekrytera den
kompetens och de medarbetare som vi behöver?
Identifiera förbättringsförslag i rekryteringsprocessen.

Har ni svårt att attrahera och rekrytera rätt kompetens
och medarbetare?
Är ni tillräckligt attraktiva som arbetsgivare för den
”unga generationen”?

Utveckla: Hur ska vi utveckla våra nuvarande
medarbetare? Framtagning kompetensutvecklingsplan.

Ställer kunder och omvärld allt störra krav på er?

Behålla: Hur ska vi behålla medarbetare? Identifiera
förbättringsområden för att behålla personal
och nyckelpersoner.

Har ni nyckelpersoner i er verksamhet som ni
absolut inte vill förlora?

Avveckla: Hur ska vi hantera personalavgångar?
Identifiera förbättringsområden vid avveckling/
personalförändring.

Om svaret är ja på frågorna ovan så är detta
den aktivitet som ert företag behöver.
•

Erfarenhetsutbyten med andra företag.

Målgrupp och deltagare
I aktiviteten deltar med fördel flera företag samtidigt, vilket
ger möjligheter till erfarenhetsutbyten av olika slag. Deltagare
är företagsledande personer och medarbetare med ansvar för
personal- och kompetensfrågor.

Mål

•

•

Boot-campen genomförs på lämplig konferensanläggning
med övernattningsmöjligheter. Codeq har samarbetsavtal
med Hooks Herrgård.

Pris

Aktiviteten ger:
•

Plats och tid

Inspiration för HR/Kompetensfrågor.
Kunskaper och verktyg för strategiskt och praktiskt
kompetensarbete.

Pris för hela programmet är 20 000 kr per företag. Kostnader för
konferens/övernattning tillkommer och avgörs av antal företag,
deltagare val av plats m.m.

Utvecklingsledare och samarbetspartner

Analys och utveckling av ert arbete med
kompetensförsörjning och HR.
Attrahera: Hur blir vi en än mer attraktiv arbetsgivare?
Vad erbjuder vi som arbetsgivare? (EVP – Employer
Value Proposition)

Aktiviteten genomförs av Codeq AB som är specialister
på kompetensförsörjning.
Information lämnas av Codeq AB, 036-440 99 96.

Upplägg/metodik
1. Boot-camp – Lunch till lunch-möte

2. Företagsintern coaching

3. Avslutande coaching

Boot-campen är en intensiv aktivitet
med korta föreläsningar och efterföljande workshops med företagsinternt utvecklingsarbete. Coacher/
Handledare från Codeq finns med
för att utmana och handleda arbetet
framåt. Kvällen bjuder på middag
under trevliga former och intressant
erfarenhetsutbyte.

Företagsintern workshop, 3 tim,
där framarbetat material under
boot-campen färdigställs och
där handlingsplaner tas fram.

Feedback och återkoppling på
företagets framarbetade material
efter den interna workshopen.

Eventuellt
hemarbete

Eventuellt
hemarbete
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