
Anmäl dig till en heldag med fokus på ledarskap och HR-frågor!
Vi ger dig aktuella experter, företagsexpo, nätverkande, inspiration och kunskap.

Vi vill välkomna dig till en ny spännande Personaldag!
Den 22 oktober på Guldfågeln Arena.

 Tema: Hållbart arbetsliv

VARFÖR GÖR NI DET SÅ 
SVÅRT? 

Leo Razzak, 26 år, är en fantastisk 
inspiratör och en av Sveriges mest 
anlitade föreläsare inom jämställd- 
hets- och integrationsfrågor, alltid 
med toppbetyg på utvärderingarna. 
Född och uppvuxen i Norsborg har 
Leo gjort en ”resa” från eget 
utanförskap till framgångsrik 
socialentreprenör med utmärkelse 
som Sveriges framtida ledare och 
supertalang.

SVERIGES BÄSTA 
ARBETSPLATS, I TRE ÅR.

Det Nya Arbetslivet, DNA, är 
Microsofts syn på det moderna 
arbetslivet där teknik, människa 
och arbetsplats samspelar och 
skapar engagemang och 
delaktighet bland medarbetarna. 
Hör Anne-Marie Andric, HR 
Direktör på Microsoft, berätta om 
DNA-resan som bidragit till att de 
blivit vald till Sveriges bästa 
arbetsplats för tredje året i rad. 

VI KAN SKAPA EN 
HÅLLBAR FRAMTID.

Göran Carstedt, ekonomie doktor,  
är en internationellt erkänd expert 
och talare på den internationella 
arenan. I sitt arbete för ett hållbart 
samhälle sammanför Göran 
stringent logik och naturvetenskap 
med en enastående förståelse och 
känsla för människors inre behov 
och motivation. Hans grundsyn är 
att en meningsfull uppgift är 
oöverträffad som drivkraft.

BESLUTSPYRAMIDEN.

Ari Riabacke, fil dr i risk- och 
beslutsanalys, menar att det enda 
sättet att styra organisationer, 
företag och våra liv är genom att 
fatta kloka beslut, samtidigt har få 
någon utbildning i att fatta beslut. 
De flesta är överens om att det 
finns en koppling mellan kvalitén 
på ett beslut som fattas och de 
resultat som uppnås. Så hur gör 
man då? Ari menar att vi behöver 
råda bot på beslutsimpotensen.

EN FÖRELÄSNINGSFÖRESTÄLLNING. 

Maria Möller är en riktig multikonstnär. Med sin sköna 
blandning av humor och allvar föreläser hon om 
kommunikation och energiflöden och berör till både skratt 
och tårar. Hon bjuder på många personliga berättelser och 
erfarenheter, och vi får även musikaliska inslag och 
uppleva hennes unika förmåga att imitera kända personer! 

Landshövding 
Stefan 
Carlsson 
inleder dagen.

Under dagen får du möta våra samverkanspartners i ett högaktuellt panelsamtal.



SISTA AMÄLNINGSDAG DEN 11 OKTOBER

ANMÄLAN och MER INFO på PERSONALDAGEN.SE 

Program
07.45-08.20    Registrering
Expo / Mingel / Frukostfralla / Kaffe
08.20-08.30    Inledning
08.30-09.30    Göran Carstedt
Bensträckare
09.40-10.40    Ari Riabacke
Expo / Mingel / Frukt / Kaffe
11.20-12.20    Anne-Marie Andric
Expo / Lunch / Mingel
13.20-13.30    Ulla om Drömarbetsplatsen
13.30-14.30    Leo Vincent Razzak           
Expo / Mingel / Fikabröd / Kaffe
15.00- 15.30   Panelsamtal
Bensträckare
15.40-16.30    Maria Möller
16.30-16.40    Avslutning

Moderator: Liv Cardell
Inledning/avslutning: Ulla Larsson

Kontakt
Ewa Roswall
Arbetslivsutvecklare 
Tel 0480 - 249 15  
Mobil 0709 - 28 21 68
ewa@kalmararbetsgivarring.se

Arbetsgivarringen
Verkstadsgatan 1B
392 39 KALMAR

Vill du vara med och skapa företag och organisationer som arbetar 
med långsiktigt hållbart ledarskap, då ska du anmäla dig till årets 
Personaldag! Personaldagen är ett årligen återkommande forum för 
dig som arbetar med ledarskap/personalfrågor. Vi vill skapa 
diskussion, samhörighet och motivera Dig att arbeta med och för 
Din personal. 

Ta med Dig din styrelse/ledningsgrupp/personalavdelning. Nätverka, 
diskutera briljanta idéer och få inspiration från vår kompetenta 
talarpanel och intressanta företagsexpo. Idag ingår > 50 företag i 
vårt nätverk, som alla vill vara med och skapa regionala 
drömarbetsplatser, och vi vill blir fler.

PRAKTISK INFO
Maxantalet för Personaldagen 2013 är 250 deltagare och vi 
tillämpar "Först till kvarn"-principen.

Pris medlem: 2 195 kr/person exkl moms
Icke medlem: 3 195 kr/person exkl moms
Priset inkluderar samtliga föreläsningar, frukostfralla, lunch och fika

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag 11 oktober 2013.
Var 6:e deltagare konstnadsfri.
Anmälan är bindande.

Vi vill lyfta fram alla som arbetar med ledarskap och personalfrågor. 
Vi vill skapa diskussion, samhörighet och inspiration, och tillsammans 
arbeta för ett hållbart arbetsliv som ger hållbar utveckling.

Är Du den vi 
söker?


