
       

ARRANGØR:

SØLVSPONSORER: BRONZESPONSOR:

MEDIEPARTNERE:

GULDSPONSORER:

Danmarks største & Vigtigste

HR-EvEnt

gratis 
aDgang

5. &6.
OKT.

  2022

øksnehallen 
I København



 2022

MESSEAVIS

Velkommen

Det er 23. gang, vi åbner dørene for Danmark og Nordens største HR-evet, som i år er bygget op omkring 
tre overordnede temaer: Digitalisering & AI, Kompetenceudvikling samt Bæredygtighed og D&I

Vi har som altid gjort vores ypperste for at sammensætte en messe og konference, så du kan blive helt 
opdateret på, hvad der rører sig på HR-området.

I løbet af de to dage udfolder vi en lang række keynotes, aktiviteter og foredrag, som giver dig professionel 
viden, praktiske erfaringer og de nyeste trends og tendenser inden for HR og ledelse. Udover det faglige 
konferenceprogram byder Træfpunkt HR på Nordens største samlingssted for HR-leverandører, og de står 
alle klar til at hjælpe dig med at løfte jeres HR-opgaver. 

Da Træfpunkt HR er det årlige samlingssted for hele HR-branchen, får du her en fantastisk mulighed for 
at netværke og skabe nye relationer. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Træfpunkt HR

Messen er åben begge dage kl. 9 -16
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Mad & drikke

Som besøgende er der mulighed for at besøge Øksnehallens cafeområde, hvor du kan 
købe mad og drikkevarer. Medbragt mad må ikke nydes i Øksnehallen.

Besøger du Kaffe-loungen, kan du få serveret en lækker kop GRATIS kaffe hos YellowBeard

Arrangør  

garderobe

Bemandet gratis garderobe for alle besøgende i Øksnehallens foyer i messens åbningstid.

Praktisk info
TransporT & parkering

Det er ikke tilladt at parkere ved Øksnehallen.  
Vi opfordrer derfor til at undersøge de nærliggende parkeringsmuligheder.  
Du kan også tage toget eller Metro Cityringen til Københavns Hovedbanegård, 
der ligger to minutters gang fra Øksnehallen.

Vi tager forbehold for ændringer
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ELLER  SCAN KODEN

åben

begge dage

kl. 9 – 16

En komplet HR-platform til alle jeres behov
HR administration og workflows • Målstyring & KPI’er • LMS • HR Masterdata 

Lønregulering • Ferie- og fraværsstyring • Statussamtaler • 360 feedback  
og meget mere

Alt sammen i skyen, tilgængelig på tablet, mobil og computer.

Et udvalg af vores mange kunder:

www.catalystone.dk

nYt
få et kig ud i fremtiden
ved Future Corner

I år sætter vi helt ekstraordinært et helt hjørne 
af til et videncenter, hvor alle besøgende kan 
undersøge digitaliseringen af kontormiljøerne 
samt bæredygtighed.  
Du kan for eksempel blive klogere på,  
hvad både digitaliseringen & AI og  
bæredygtighed kommer til at betyde for HR. 

Vores videncenter består af eksperter, der står 
til rådighed for alle besøgene med svar og  
vejledning. Så kig forbi vores Future Corner 
og få svar på alle dine spørgsmål til  
fremtidens HR-funktion.

Kim Staack Nielsen, MBA, DBA
Chairman, DANSK HR

Som noget nyt, kan du deltage i to HR Explore 
sessioner og dykke ned i et spændende emne  
sammen med førende eksperter og blive  
klædt på med ekspertviden og konkrete  
værktøjer til gavn for din organisation. 

Du får mulighed for at udforske  
forretningsstrategi ud fra to forskellige vinkler: 
1. Strategisk overblik
2. Finpudsning af dit mindset.

Der vil også være mulighed for dialog og for 
at arbejde med egne problemstillinger.
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SpeakerS Corner  /  UdStillerprogram SpeakerS Corner  /  UdStillerprogram

onsdag den 5. oktober torsdag den 6. oktober

keynoteS keynoteS

Kl. 9.30–10.15  /  Store Scene 
Paneldebat:  Fremtidens HR-kompetencer
Bæredygtighed: Thomas N. Mejlgård   
CHRO & SVP, People, Brand & Sustainability, Semco Maritime A/S
D&I:  Christian Richter Østergaard   
Professor i Innovation, Aalborg University Business School
Kompetenceudvikling:  Mikala Larsen  Nordic HR Director, Nestlé

Kl. 10.30–11.15  /  Store Scene

The digital Human
Peter Søndergaard  CEO, The Søndergaard Group, tidl. Executive Vice President,  
Gartner Research & Advisory

Kl. 10.30–11.15  /  lille Scene

Et arbejdsliv i disruption: Om 4-dages  
arbejdsuge og nye arbejdsformer
Janne Gleerup  Lektor og arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet

Kl. 11.30–12.15  /  Hr Explore  /  lille Scene  
HR og forretningsstrategi – hvordan kommer du i mål?
Henrik Ørholst  Forfatter, erhvervskommentator og boganmelder, Cand. Oecon fra AU 

Kl. 13.00–13.45  /  Store Scene 
Skab resultater og nærvær i en hybrid kontekst
Rie Helmer  Forfatter, tidligere studievært på DR,  
selvstændig journalist og kommunikationsrådgiver

Kl. 13.00–13.45  /  lille Scene 
Tiltræk mig – hvis du kan!
Andreas von der Recke  Partner, INDIVIDUALS

Kl. 14.00–14.45  /  lille Scene 
HR, klæd din organisation på til at lede 90% ledelsesløst
Ann-Christina Matzen Andreasen  Foredragsholder, forfatter og virksomhedsleder,  
Matzens Ledelsesudvikling

Kl. 15.00–15.45  /  Store Scene 
HR med omtanke
Svend Brinkmann  Professor i psykologi, Aalborg Universitet

Indlæg à 20-25 min Indlæg à 20-25 min

09.05   Paneldiskussion: HR-systemer  

10.15   Hvordan bygger man en stærk virksomheds- 
  kultur med digitale værktøjer, på tværs af  
  3 lande og 6 kontorer?   
  David Rasmussen, Product Marketing Manager,  
  Anne Schröder, HR konsulent & Projektleder,  
  CatalystOne 
  
11.15   Sådan sikrer du højt medarbejderengagement   
  og god  remote onboarding, hvis I har flere  
  lokationer.
  Annette Thomsen, Customer Success Manager,   
  Sympa
 
11.45   ”De it-professionelle har talt: Vi vil have god   
  ledelse og et arbejdsliv i balance”  
  Torben Tronborg, direktør, Computerworld  
  it-jobbank
     
12.10   Er din arbejdsplads læse- og skrivevenlig?
  Fini Tvingsholm, Business Development Manager,   
  Vitec MV  
 
12.40   Ledelse af en multikultur
  John Langford, Facet5  

13.45   Sådan bliver du en moderne HR-leder i en  
  digital tidsalder   
  Mette Nørlem, Lessor Group & Ditte Larsen, Emply 
 
14.10   Den samlede talentrejse hos GANNI  
  I samarbejde med Talentech  
  Mette de Nully, Senior Manager Global HR  
  Operations & People Analytics, GANNI
 
14.40   Arbejdsgiverforpligtelser og medarbejderbeskatning
  Tanya Honoré Schultz, Director TAX Legal hos BDO
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David Guldager
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Kl. 9.30–10.15  /  Store Scene 
Skab balance mellem tendenser og forretningens behov i din HR-strategi
Jette Lydersen  VP Talent, Carlsberg Group, Cand. Negot

Kl. 10.30–11.15  /  Store Scene

Optimisme som et HR-værktøj 
Henrik Mathiasen  Optimist, forfatter og foredragsholder

Kl. 10.30–11.15  /  llle Scene

Hvordan kan HR understøtte virksomhedens bæredygtige agenda?
Rikke Dreyer  Formand for Forum for Bæredygtige Indkøb og chefkonsulent  
i Miljømærkning Danmark

Kl. 11.30–12.15  /  Hr Explore  /  llle Scene

Er du klar eller kapret?
Josefine Campbell  Executive Coach, Campbell Co.

Kl. 12.20  /  i Midtergangen

HR-Prisen 2022 Tildeles

Kl. 13.00–13.45  /  Store Scene 
How can HR foster a culture of belonging?
Lee Waller  Professor of Occupational Psychology, Hult International  
Business School (Ashridge)
OBS. Engelsk indlæg

Kl. 13.00–13.45  /  lille Scene 
Jura nyheder til HR-professionelle
Tina Halkiær Olesen  Cand.merc.jur og Legal Advisor, DANSK HR

Kl. 14.00–14.45  /  lille Scene 
HR og det etiske lederskab
Maya Drøschler  Forfatter samt ejer af Point of HR

Kl. 15.00–15.45  /  Store Scene 
Tidens digitale trends for HR
David Guldager  Digital Trend Ekspert 

09.05   Paneldiskussion: Rekruttering  

10.15   Sådan bruger du Microsoft 365 & Teams som  
  læringsplatform   
  Robert Nederby, Managing Director DACH & Regional  
  Head of Sales Nordic, LMS365  
 
11.15   Sådan bliver du en moderne HR-leder i en  
  digital tidsalder   
  Mette Nørlem, Lessor Group & Ditte Larsen, Emply

11.45   Sikker digital onboarding af nye medarbejdere (KYE)  
  og verificeret elektronisk signering    
  Henrik Hansen, Presales Consultant, Signicat  

12.10   9 ud af 10 er forkert dækket af forsikringerne i  
  deres pensionsordning – hvordan ser det ud for  
  medarbejderne i jeres virksomhed?
  Michael Wermuth, partner, Finansrådgiverne A/S
    
12.40   Personprofilen Diversity Icebreaker – 17 år i Danmark 
  Seniorkonsulent Rasmus Gregersen (Risskov Partners) og  
  Indehaver Bjørn Z. Ekelund (Human Factors A/S)

13.45  Ny barselslov i Danmark – Få et hurtigt overblik
  Lisbeth Lindorff Riis, Head of HR Legal, Azets

14.10   Fokus på medarbejderen fra jobannoncering til  
  fratrædelse
  Lessor    
 
14.40  HjerneRO giver dine medarbejdere overskuddet tilbage 
  Psykolog Mads Hyldig, Mindcamp  

HR-pRisen
Tildeles  
Kl. 12.20
i hallens 
midtergang

store scene  /  begge dage 
Daria Krivonos   
Adm. Direktør,  
Institut for Fremtidsforskning

lille Scene  /  begge dage 
Signe Enemark
Partner, Enemark

Ordstyrer: 
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Mere oM Keynotes     onsdag den 5. oktober

VÆlg SPor
kl.10.30-11.15

VÆlg SPor
kl.13.00-13.45

Kl. 9.30–10.15  /  store scene 
Paneldebat:  Fremtidens HR-kompetencer
Ordstyrer: Daria Krivonos  Adm. Direktør, Institut for Fremtidsforskning

Bæredygtighed:  Thomas N. Mejlgård   
CHRO & SVP, People, Brand & Sustainability, Semco Maritime A/S
D&I:  Christian Richter Østergaard   
Professor i Innovation, Aalborg University Business School
Kompetenceudvikling:  Mikala Larsen  Nordic HR Director, Nestlé

Årets paneldiskussion bringer dig tættere på, hvad fremtidens HR-afdeling  
ikke kan komme udenom. De tager afsæt i bæredygtighed, diversitet & inklusion 
samt kompetenceudvikling og vil klæde jer på til fremtidens HR-agenda.

Kl. 10.30–11.15  /  lille Scene

Et arbejdsliv i disruption:  
Om 4-dages arbejdsuge  
og nye arbejdsformer
Janne Gleerup  Lektor og arbejdslivsforsker, 
Roskilde Universitet

Hvilke potentialer og udfordringer er relateret  
til ændringer i arbejdstider og arbejdssteder?  
Og er du interesseret i at udvikle arbejdspladsen  
i en mere fleksibel retning til gavn for både  
rekruttering, fastholdelse og et bæredygtigt  
arbejdsmiljø?  
Janne Gleerup vil på denne keynote dele ud af  
sine indsigter i, hvordan 4 dages arbejdsuge eller  
andre former for eksperimentel nyorientering af 
arbejdstilrettelæggelse kan gavne virksomheder  
og ansatte.  Kl. 11.30–12.15  /  Hr exPlore  /  lille Scene  

HR og forretningsstrategi – hvordan kommer du i mål?
Henrik Ørholst  Forfatter, erhvervskommentator og boganmelder,  
Cand. Oecon, Aalborg Universitet

Strategi handler ikke (kun) om at udarbejde planer, der aldrig bliver til noget.  
Det handler om at beslutte, hvilken retning din organisation skal udvikle sig i og få det 
implementeret. Medarbejdernes indsats gør forskellen på, om en organisation har succes 
eller ej. Her er HR-chefen i en nøgleposition, især grundet kampen om talentmassen der 
har raset i flere år. Alt dette italesætter Henrik Ørholst i sit oplæg og giver dig en god 
cocktail af klassisk teori og ny teori sat ind i en praktisk ramme.

Kl. 13.00–13.45  /  store scene 
Skab resultater og nærvær i en hybrid kontekst
Rie Helmer  Forfatter, tidligere studievært på DR,  
selvstændig journalist og kommunikationsrådgiver

Ønsker du indblik i, hvordan du lykkes som leder på skærmen  
i fremtiden? Rie Helmer dykker ned i, hvordan du får succes  
som leder på en hybrid arbejdsplads. Oplægget vil centrere  
sig om god kommunikation og gode relationer, samt  
hvordan du skaber sammenhæng og samarbejde  
mellem medarbejdere, som arbejder både på kontoret  
og på distancen. Den hybride arbejdsplads kræver helt nye  
ledelseskompetencer. For at lykkes, må du skrue op for den  
tydelige kommunikation, dit kropssprog, dine virkemidler, dit  
nærvær og din nysgerrighed.

Kl. 13.00–13.45  /  lille Scene 
Tiltræk mig – hvis du kan!
Andreas von der Recke   
Partner, INDIVIDUALS

Oplever du, at der i øjeblikket sker et skift omkring den måde,  
vi arbejder med talent? Ønsker du at gå forrest i feltet, når 
snakken går på de populære kasser ’tiltrækning, udvikling og 
fastholdelse’ af talent?  
Andreas von der Recke gør dig her klogere på, hvordan man 
får talenternes opmærksomhed, får dem ombord, ser dem spire 
og engagerer dem på den korte og lange bane.  
Hør, hvordan man imødekommer de unges perspektiv i praksis  
og få nogle konkrete værktøjer til at imødekomme nogle af  
deres behov, man møder arbejdslivet med.

Kl. 14.00–14.45  /  lille Scene 
HR, klæd din organisation på til at lede 90% ledelsesløst
Ann-Christina Matzen Andreasen   

Foredragsholder, forfatter og virksomhedsleder,  
Matzens Ledelsesudvikling

I denne keynote sætter Ann-Christina Matzen Andreasen 
fokus på, hvordan man implementerer den 90% ledelsesløse 
metode i virkeligheden. Men hvordan kan man gennem 

ledelse dele magten, bringe fællesskab og samskabelse 
samt skabe værdi for virksomheden? Som deltager vil man 

få helt konkrete værktøjer til at gå op ad tillidstrappen, 
sætte rammerne for sin strategi og sætte holdet af medarbej-

dere. Oplægget henvender sig til HR, lederne og konsulenter,  
som arbejder med styring, ledelse og værdiskabelse for  
virksomheder.

Kl. 15.00–15.45  /  store scene 
HR med omtanke
Svend Brinkmann   
Professor i psykologi, Aalborg Universitet

Svend Brinkmann ser nærmere på grænserne  
for, hvor megen fleksibilitet og omstillings- 
parathed, mennesker kan kapere.  
Evig forandring ser efterhånden ud til at være  
det eneste permanente i vores liv. Parallelt med  
at konstant udvikling af kompetencer, selvet  
og personligheden er blevet et krav i vores  
accelererende kultur, ser vi samtidig, at flere og 
flere lider af stress og dårligt mentalt helbred.  
Hertil spørger Svend Brinkmann: ”Hvordan kan 
HR-ansvarlige forholde sig til problematikken?  
Kan der være en løsning i at fokusere på bedre  
tid til omtanke og eftertanke i arbejdslivet?”

Hr 
Ex

plo
re

Kl. 10.30–11.15  /  store scene

The digital Human
Peter Søndergaard  CEO, The Søndergaard Group,  
tidl. Executive Vice President, Gartner Research & Advisory

Digitaliseringen griber om sig i et hastigt tempo. I den forbindelse ser vi, at 
der er opstået nye måder at arbejde på og nye ideer til, hvor vi skal hen  
ad både i forhold til vores fleksibilitet, diversitet, mødekultur og ledelse.  
Her møder den hastige udvikling en såkaldt ’Frozen middle management’ 
– som betyder at mellemlederne flytter sig for langsomt. I denne keynote 
stiller Peter Søndergaard derfor skarpt på, hvordan digitaliseringen ændrer, 
opbryder og støtter den organisatoriske struktur.

MANGLER DU ARBEJDSKRAFT?
Så kan vi hjælpe dig med at finde en stabil og erfaren ny medarbejder, der er klar til at tage 
fat fra dag 1. Vores CV-database rummer erfarne og dygtige +50-årige, der er klar til at yde 
en ekstra indsats. 

Og du kan frit søge i vores CV-databasen, hvor du med stor sandsynlighed kan finde din kommende 
medarbejder.

Hos Senior Erhverv finder du kandidater fra mange faggrupper med interessante CVer, som er klar til  
at løfte din virksomhed til en endnu bedre forretning.
Fælles for dem er lang erhvervserfaring, indsigt og stabilitet – både i forhold til kollegaer og 
virksomheder.

De vil kunne bidrage til et bedre arbejdsmiljø, sammenhold og trivsel på arbejdspladsen. Sammen med 
øvrige medarbejdere løftes bundlinjen.

Der er over 20.000 jobsøgende +50 årige, der søger nyt job, så udbuddet er stort.

Se mere på seniorerhverv.org > FIND KANDIDAT
Du er også velkommen til at kontakte os på info@seniorerhverv.org eller ring på 23203100 
og tal med landskoordinator Poul Elmegaard.

DANMARK

Senior Erhverv Danmark er fælles paraply for 
selvstændige lokale netværk over hele landet, 
der samarbejder og gør det muligt at finde den 
rigtige medarbejder præcist, hurtigt og nemt - 
og ikke mindst uden omkostninger.
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Mere oM Keynotes     torsdag den 6. oktober

Kl. 9.30–10.15  /  store scene 
Skab balance mellem tendenser og forretningens behov i din 
HR-strategi
Jette Lydersen  VP Talent, Carlsberg Group, Cand. Negot

Hvordan holder man fokus på dét, der skaber mest værdi for virksomheden?  
Det spørgsmål vil Jette Lydersen besvare i denne keynote. Du får inspirration til at udvikle 
en forretningsdrevet HR-strategi og du får indblik i Carlsbergs fire strategiske prioriteter 
frem til 2027. Jette Lydersen vil tilmed fortælle om forskellige HR-trends, samt hvordan 
Carlsberg har vurderet og prioriteret mellem dem. Gå hjem med inspiration til udarbejdelse 
af HR-strategien, inspiration fra en diskussion af aktuelle HR-tendenser og inspiration inden 
for særligt DE&I, Talent, Ledelse og Kultur/Purpose.

Kl. 10.30–11.15  /  store scene

Optimisme som et HR-værktøj 
Henrik Mathiasen   
Optimist, forfatter og foredragsholder

Vi mennesker smitter hinanden. Uanset om vi smiler eller er sure. 
Positive eller negative. Optimistiske eller pessimistiske.  
Som deltager, bliver du ikke bare inspireret til at påvirke attituden  
i dit personlige liv, men også i din organisation, når Henrik  
Mathiasen gør dig klogere på optimisme som en attitude til livet.  
Kom, og få installeret de ”psykologiske ankre” i dig, så du også 
husker dem efterfølgende og begynder at bruge de mentale 
værktøjer.

Kl. 10.30–11.15  /  llle Scene

Hvordan kan HR understøtte  
virksomhedens bæredygtige agenda?
Rikke Dreyer  Formand for Forum for  
Bæredygtige Indkøb og chefkonsulent  
i Miljømærkning Danmark

Arbejder du i en virksomhed hvor I skal i gang  
med at sætte fokus på den bæredygtige  
udvikling, eller er I allerede i gang? Rikke Dreyer 
holder oplæg om, hvordan HR kan bidrage ind 
i den bæredygtige agenda. HR har nemlig mere 
indflydelse på indkøb end man skulle tro!  
Du får viden om, hvorfor grønne indkøb er helt 
afgørende for Danmarks grønne omstilling og et 
overblik over initiativ og værktøjer til at arbejde 
med grønne indkøb.  
Derudover vil Rikke Drejer anvende konkrete  
cases og giver fem gode råd til at komme  
hurtigt i gang.

Kl. 11.30–12.15  /  Hr Explore  /  llle Scene

Er du klar eller kapret?
Josefine Campbell  Executive Coach, forfatter, foredragsholder 
og ekspert i det moderne arbejdsliv, Campbell Co.

Vil du gerne være bedre til at komme igennem med det, du har på hjertet 
og få skærpet dine lederkompetencer? Når du først bliver klar over hvornår 
eller hvad, der trigger dig og mindsker din ydeevne, vil du nemlig få et langt 
større udbytte af dit hårde arbejde. 
Josefine Campbell giver dig nogle redskaber til at forstå, hvad det er, der 
kaprer dig. Hun vil tilmed give dig værktøjer til at forstå energibarometret 
der viser, hvad der giver og tager din energi.

Kl. 13.00–13.45  /  store scene 
How can HR foster a culture of belonging?
Lee Waller  Professor of Occupational Psychology  
at Hult International Business School (Ashridge)

HR-rollen er i rivende udvikling. Der arbejdes 
intenst på at skabe balance mellem fokus på 
menneskerne og den resultatgivende forretning.  
I denne proces er der en risiko for, at HR mister 
sin egen oplevelse af tilhørsforhold til både  
organisationen og til HR som profession.  
Så hvordan skaber vi en kultur med et stærkt  
tilhørsforhold?  
I denne keynote giver Dr. Lee Waller en bedre 
forståelse for den særdeles kritiske rolle, som  
HR har for fremtiden. Her opnår du både  
forsknings- og erfaringsbaserede indsigter i,  
hvad der bidrager til opnåelse af tilhørsforhold. 

OBS: indlæg på engelsk

Kl. 13.00–13.45  /  lille Scene 
Jura nyheder til  
HR-professionelle
Tina Halkiær Olesen   
Cand.merc.jur og Legal Advisor, 
DANSK HR

Juraen findes i alt indenfor HR og  
det kan være dyrt at lave fejl.  
Dette skal man så vidt muligt undgå. 
Få indsigt i hvordan lovgivningen påvirker arbejdsgiverens  
pligter og rettigheder samt en kort opdatering på de ting,  
som du skal være opmærksom på. Hvis du arbejder med  
ansættelsesret, eller har du en interesse i emnet, vil du  
gå hjem med viden om seneste nyt indenfor netop  
ansættelsesretten. Derudover vil der være mulighed for  
at stille de spørgsmål, som du mangler svar på.

Kl. 15.00–15.45  /  store scene 
Tidens digitale trends for HR
David Guldager  Digital Trend Ekspert

Er du interesseret i digitale trends indenfor HR?  
Så se med her.  
David Guldager vil i denne keynote belyse 
emner som kunstig intelligens, der kan gøre 
arbejdslivet nemmere, digitale assistenter som 
chatbots og taleassistenter, VR/AR til en dybere 
forståelse og skabelse af empati og endelig  
IOT (Internet of Things) til at kunne skaffe  
data og overblik over emner, der tidligere  
ikke har kunnet måles.  
Du får indblik i fremtidens tendenser og  
retningen for vores digitale samfund.

Kl. 14.00–14.45  /  lille Scene 
HR og det etiske lederskab
Maya Drøschler   
Forfatter samt ejer af Point of HR

Maya Drøschler sætter ord på det, der ellers kan 
være ordløst, når hun gør dig klogere på etik i 
ledelse og HR. På denne keynote får du ikke  
bare en forståelse for, hvordan du arbejder med 
etik i din organisation, men også for vilkår og 
begrænsninger i det etiske lederskab. Her bliver 
du introduceret til nyere etikforskning og en 
forståelse af etik, som noget, der ikke har et facit. 
Og så får du en forståelse af, at etik ikke kun bor 
i individer, men også er et resultat af de vaner  
og forestillinger som findes i organisationen.

VÆlg SPor
kl.10.30-11.15

VÆlg SPor
kl.13.00-13.45

Hr Explore

Med Talentechs HR-platform kan du håndtere og optimere hele din talentrejse 
fra tiltrækning af kandidater til det gode farvel med dine medarbejdere. 

Én platform
til hele talentrejsen

+45 72 44 06 44                 www.talentech.dk                Gothersgade 14, 5. sal
                                1123, København

Find os på stand 83, 85, 101 og 103! 
Eller book et uforpligtende møde med 
en af vores dygtige konsulenter her: 

Tiltrækning

Rekruttering

Onboarding

Talent Management

Fastholdelse

Offboarding

M
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be

jd
er

op
lev

elsen Kandidatoplevelsen
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Mere oM Hr-explore

Hr exPlore

Hvis du ønsker at udforske HR og dig selv, og vil du  
gerne have en dybere forståelse for forretningsudvikling  
og nogle konkrete redskaber med hjem – så skal du deltage  
på HR Explore. Som noget nyt i år kan du deltage i disse  
to sessioner, hvor vi udforsker forretningsstrategi ud fra to  
forskellige vinkler: overblik over forretningsstrategier eller  
finpudsning af dit mindset som strategisk værktøj.

Sammen med to eksperter kan du dykke dybere ned i dette 
spændende emne, og de vil klæde dig på med ekspertviden  
og give dig konkrete værktøjer til gavn for dig og din  
organisation.

Henrik Ørholst vil give dig et forretningsstrategisk overblik 
samt indblik i, hvordan en strategi får mest muligt succes i 
implementeringen. Du får inspiration til, hvordan HR kan skabe 
værdi i denne proces, hvor HR-chefen står i en nøgleposition. 
Strategi er nemlig virkelighed og ikke bare tom snak. Med dig 
hjem får du en cocktail af klassisk teori og ny teori sat ind i en 
praktisk ramme.

Torsdag Kl. 11.30–12.15  /  llle Scene

Er du klar eller kapret?
Josefine Campbell  Executive Coach, Campbell Co.

Onsdag Kl. 11.30–12.15  /  lille Scene  
HR og forretningsstrategi – hvordan kommer du i mål?
Henrik Ørholst  Forfatter, erhvervskommentator og boganmelder,  
Cand. Oecon, Aalborg Universitet

Josefine Campbell vil give dit personlige lederskab en finpudsning. 
Hun giver dig indspark til dit mindset, og hvor meget dette betyder 
for din faglighed som HR-professionel med ambitioner om strategisk 
arbejde. Hun vil tilmed give dig værktøjer til at forstå det energi- 
barometer, der viser, hvad der giver og tager din energi. Når du først 
bliver klar over hvornår eller hvad, der trigger dig og mindsker din 
ydeevne, vil du nemlig få et langt større udbytte af dit hårde arbejde.

På begge sessioner vil der være mulighed for at stille spørgsmål, 
fælles refleksion og sammen med eksperterne udforske  
forreningsstrategi fra forskellige vinkler.

Undgå unødvendig smerte 
med Mousetrapper!

MOUSETRAPPER.DK 

Mousetrapper er en svensk producent som har produceret og 
solgt ergonomiske mus siden 1994. Vi er i dag markedsledende 
i hele Norden hvor vi sælger vores produkter til både den 
offentlige og private sektor. Vi er stolte over, at have egen 
produktion i Sverige – samt, at vores produkter dagligt 
hjælper mennesker med gener som musearm, tennisalbue, 
nakkesmerter og andre mus-relaterede smerter, forårsaget af 
brug af traditionel computermus. Mousetrapper bidrager ikke 
kun til en korrekt centeret position, men også en meget mere 
effektiv arbejdsgang da vores ergonomiske mus er udstyret 
med en app, hvor man kan programmer knapperne så det 
passer til netop dine arbejdsvaner.

Alle kunder kan gratis og helt uforpligtende teste vores 
mus gratis i 14 dage. Kontakt os for nærmere info!

KOM OG MØD OS I VORES STAND – NUMMER 9-11

Mousetrapper Prime  
+ Underarmsstøtte

 
 

 

Mini MBA - People and Culture

SPAR 2.500 kr. ekskl. moms med koden ’Træfpunkt’  
inden d. 1. november 2022. Din pris: 32.000 kr. ekskl. moms.

Læs meget mere på arosbusinessacademy.dk/hr

Særpris 
for læserne

CEO, Managing Partner
Henrik Kragh Møller

Senior Talent and Development Partner
Manjit Dif

Director of People Analytics
Søren Kold

CEO, Business owner
Mette Nørr Gantzhorn

HR Director
Lene Beier-Simonsen

People & Culture er fremtidens HR! Arbejdspladserne er blevet mere medarbejder-
fokuserede og mere agile. Og medarbejderne stiller krav til kultur, mening, fleksibilitet, 
diversitet og selvrealisering. Uddannelsen lærer dig at transformere alle de klassiske 
HR-discipliner på arbejdspladsen, så I kan fremtidssikre organisationen og tiltrække 
og fastholde de rette medarbejdere – mens I samtidig skaber bedre resultater!

HVAD BLIVER DU KLOGERE PÅ?

MODUL 1    Strategic Workforce Planning (SWP), Employer Branding og Rekruttering
MODUL 2   Strategisk kompetenceudvikling, onboarding og performance management
MODUL 3   Ledelsesudvikling og Talent Management
MODUL 4   Kulturtransformation, Engagement, Trivsel & Sundhed
MODUL 5   Datadrevet HR, Digital HR-transformation og HR som forandringsagent
MODUL 6   Diversitet, bias og inklusion

“Mini MBA – People & Culture” er for dig, der 
arbejder med HR og kan drage nytte af at opdatere 
din HR-viden og få endnu flere værktøjer at arbejde 
med. Du er fx ansat som HR-assistent, HR-chef, 
HR-konsulent, HR-udviklingskonsulent eller 
HR Business Partner. HR-uddannelsen er for både 
offentlige og private ansatte.

HVEM BØR DELTAGE?
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torsdagonsdag UdStillerprogram

SpeakerS Corner

Indlæg à 20-25 min

09.05   Paneldiskussion:  HR-systemer  

10.15   Hvordan bygger man en stærk virksomhedskultur med digitale   
  værktøjer, på tværs af 3 lande og 6 kontorer?   
  David Rasmussen, Product Marketing Manager og  
  Anne Schröder, HR konsulent & Projektleder, CatalystOne 
  I CatalystOne har vi en stærk virksomhedskultur og høj trivsel   
  på arbejdspladsen. På dette oplæg løfter vi sløret for, hvordan vi   
  arbejder med digital HR og virksomhedskultur.
  
11.15   Sådan sikrer du højt medarbejderengagement og god remote   
  onboarding, hvis I har flere lokationer.
  Annette Thomsen, Customer Success Manager, Sympa
  Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål. Vi ses!
 
11.45   ”De it-professionelle har talt: Vi vil have god ledelse og et  
  arbejdsliv i balance”  
  Torben Tronborg, direktør, Computerworld it-jobbank 
  Vores arbejdsliv, og dermed også vores privatliv, er under forandring.   
  Med afsæt i Computerworld it-jobbanks nyeste undersøgelse,  
  dykker vi ned i data, og præsenterer de mest interessante findings,   
  som du kan bruge, når du skal rekruttere de dygtigste it-profiler.
     
12.10   Er din arbejdsplads læse- og skrivevenlig?
  Fini Tvingsholm, Business Development Manager, Vitec MV
  Mange af os voksne har brug for en hjælpende hånd, når det   
  kommer til at læse, skrive og stave. Men hvordan tænker du  
  læse- og skrivevenlighed ind i medarbejderudvikling, -fastholdelse   
  og rekruttering? Svaret er enkelt og værktøjet let at implementere.   
  Kom og hør mere om læse- og skrivevenlighed.  
 
12.40   Ledelse af en multikultur
  John Langford, Facet5  
  Mange arbejdspladser består af mennesker med forskellig kulturel   
  baggrund. Det giver en spændende diversitet og ledelsesudfordringer  
  med de forskelle i forventningerne til f.eks. hierarki og demokrati,  
  der følger heraf. Facet5 gør det nemt at bygge broer i en multikultur   
  og skaber grundlaget og indsigten, der støtter organisationers  
  præstationer.

13.45   Sådan bliver du en moderne HR-leder i en  
  digital tidsalder   
  Mette Nørlem, Lessor Group & Ditte Larsen, Emply
  I en stadig mere omskiftelig HR-verden stiller vi i vores oplæg skarpt   
  på, hvordan du som HR-leder, ved at omfavne digitaliseringens værk- 
  tøjer og muligheder, kan navigere i både nye og gamle generationers  
  krav til arbejdskulturen, som skal forenes og imødekommes. 
 
14.10   Den samlede talentrejse hos GANNI  
  I samarbejde med Talentech 
  Oplægsholder: Mette de Nully, Senior Manager Global HR  
  Operations & People Analytics, GANNI
  •  En talentrejse der sikrer, at medarbejderen tages i hånden fra start
  •  Et set-up med data til at understøtte beslutningstagninger
  •  Muligheden for at udvikle sine systembehov løbende
  •  Oplevelserne som kunde hos Talentech
 
14.40   Arbejdsgiverforpligtelser og medarbejderbeskatning
  Tanya Honoré Schultz, Director TAX Legal hos BDO
  Bliv klogere på de skattemæssige aspekter ved arbejdsgivers  
  forpligtelser - med fokus på:
  •  Beskatning og indberetning af løn
  •  Personalegoder
  •  Fleksibel sammensætning af lønnen ifm. ansættelse/fastholdelse  
   af medarbejdere. 
  Tanya opdaterer dig på de væsentligste problemstillinger og muligheder. 

09.05   Paneldiskussion:  Rekruttering  

10.15   Sådan bruger du Microsoft 365 & Teams som  
  læringsplatform   
  Robert Nederby, Managing Director DACH & Regional    
  Head of Sales Nordic, LMS365 
  Hvordan kan du bruge Microsoft Teams til at levere uddannelse  
  og administrere kurser? Få inspiration til, hvordan du kan  
  implementere en læringsplatform i Microsoft 365 & Teams og  
  sikre en integreret læringsoplevelse i velkendte redskaber.
 
11.15   Sådan bliver du en moderne HR-leder i en  
  digital tidsalder   
  Mette Nørlem, Lessor Group & Ditte Larsen, Emply
  I en stadig mere omskiftelig HR-verden stiller vi i vores oplæg  
  skarpt på, hvordan du som HR-leder, ved at omfavne digitaliseringens  
  værktøjer og muligheder, kan navigere i både nye og gamle  
  generationers krav til arbejdskulturen, som skal forenes og  
  imødekommes.

11.45   Sikker digital onboarding af nye medarbejdere (KYE)    
  og verificeret elektronisk signering    
  Henrik Hansen, Presales Consultant, Signicat  
  Digitaliser og optimer onboardingprocessen for medarbejdere.  
  Vi hjælper med hurtigt at bekræfte dine medarbejderes identitet  
  ved onboarding og sikrer verificerede elektroniske signaturer til  
  kontrakten. Du sparer tid, minimerer fejl og lever op til  
  GRPR-reglerne.

12.10   Finansrådgiverne A/S
  Michael Wermuth, partner, Finansrådgiverne A/S
  9 ud af 10 er forkert dækket af forsikringerne i deres pensions- 
  ordning – hvordan ser det ud for medarbejderne i jeres virksomhed?
      
12.40   Personprofilen Diversity Icebreaker – 17 år i Danmark 
  Seniorkonsulent Rasmus Gregersen, Risskov Partners og  
  Indehaver Bjørn Z. Ekelund, Human Factors A/S
  Diversity Icebreaker bruges individuelt samt i alle processer med fokus  
  på samarbejde. Rasmus Gregersen deler erfaringer fra brug i danske   
  offentlige og private arbejdspladser. Bjørn Z. Ekelund, deler sidste nyt  
  med digitale løsninger.

13.45  Ny barselslov i Danmark – Få et hurtigt overblik
  Lisbeth Lindorff Riis, Head of HR Legal, Azets
  I marts vedtog Folketinget en ny barselslov i Danmark, og flere af   
  ændringerne er trådt i kraft pr. 1. juli 2022. Head of HR Legal i Azets,  
  Lisbeth Lindorff Riis, står klar til at give en hurtig gennemgang af den  
  nye lovgivning og et overblik over de ansættelsesretlige konsekvenser.

14.10   Fokus på medarbejderen fra jobannoncering til fratrædelse
  Lessors systemer favner alle faser i rækken af opgaver, der involverer   
  medarbejderen – fra jobannoncering til fratrædelse. Bliv klogere på,   
  hvad det betyder for effektiviteten og kvaliteten af dit arbejde såvel   
  som dine muligheder for at træffe beslutninger med betydning for  
  den enkelte medarbejder på et kvalificeret og oplyst grundlag.
 
14.40  HjerneRO giver dine medarbejdere overskuddet tilbage 
  Psykolog Mads Hyldig, Mindcamp  
  HjerneRO handler om at skabe ro i hovedet uanset hvilke  
  omstændigheder, du måtte møde. For det er tankerne, der er årsagen  
  til, at du oplever at være stresset. Når du lærer at bekymre dig mindre,  
  vil dit stressniveau falde helt af sig selv og give dig overskuddet tilbage.

Læringsplatformen designet 
til Microsoft 365 & Teams

LMS365 er en danskudviklet læringsplatform, der er direkte indbygget i Microsoft 365, 
hvilket gør det let for virksomheder at oprette, levere og tracke alle typer af træning 
‘in the flow of work’. LMS365 er en alt-i-én læringsplatform for fremtidens digitale 
arbejdspladser og kan implementeres på bare én time, så du hurtigt kan komme i gang 
med at oprette kurser. 

Få let adgang til kurser i et 
velkendt og sikkert miljø 
gennem Teams og SharePoint

Automatiser obligatoriske 
kurser som onboarding og 
compliance træning

Track og rapporter 
træningsprocessen med 
Power BI Dashboards

Du er i godt selskab

Find os på 

stand 96
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 57 Kunst På Arbejde
 122 Kursusfabrikken
 32+34+36+38+
 50+52+54+56 Lessor A/S
 170 Liliendal. Human Capital 
  Management
 96 LMS365
 112 Lomax A/S
 90 Luxafor
 131+133 Makio ApS
 163 Marselisborg Consulting
 69+81 Matting Office Wellness
 15 Mindcamp
 9+11 Mousetrapper AB
 138 Move On Career ApS
 148 Mozhi Consulting ApS
 82 Munkebjerg Hotel
 6 MuteBox ApS
 147 MyDesk
 97 Nature at work
 13 Next Uddannelse København
 71 NTT DATA Business Solutions
 136 OfficeFit A/S
 121 ORTEC Nordic
 35 PanzerGlassTM
 49 Pleo Technologies A/S
 142 Politiken
 66 POWER
 89+91 PromotionMakers ApS
 176 Ree Park Safari
 184 ReQruiting
 31 Sampension
 27+45 SAP SuccessFactors
 172 SDU MASTERUDANNELSER 
  I LEDELSE

 107+109 Sedgwick Leif Hansen A/S
 64 Senior Erhverv
 28 Signicat
 55 Sinatur Hotel & Konference
 146 Small Talk Big Questions
 92+108 Sympa
 165 SØNDERUP I/S
 83+85+
 101+103 Talentech
 17+137 Talents Unlimited Denmark ApS
 78 Telia
 111+113 TicTac Learn
 4 TimeMap.dk
 110 Tivoli A/S
 99 Topic Sprogskole
 153 UAB Karpentera
 124+134 Varbi
 82 Vejle Center Hotel
 29 Velliv Foreningen
 74 Vibla
 63+75 Vicuras Danmark A/S
 178 Virtio
 60+62 Visma DataLøn
 40+58 Visma Enterprise A/S
 30 Vitec MV
 95 Winningtemps ApS
 102 WSP
 Kaffeloungen YellowBeard
 125 zExpense by ZeBon
 158 ØNSK Kaffe
 88 Østjysk Vinforsyning
 

 

 128 2people A/S
 145 3stepIT
 182 Action-cards®
 140 All Gravy
 161 Aros Business Academy
 111+113 Articulate
 77+79 AS3 Transition
 8+10 Azets
 115 Bag for good
 160+162 BDO
 44+46 Behandlingscenter Tjele
 132 Beierholm
 93 Benify
 78 Bensist
 119 Berlingske Media A/S
 130 BestPromotion
 43 Bureau Veritas
 157 Cardiocare Scandinavia ApS
 1+3+5+7 CatalystOne Solutions
 150 CBS HD
 72+84 CoastZone
 129 Contour Design Nordic A/S
 98 Copenhagen Game Lab ApS
 37 COPENHAGEN RELOCATIONS
 53 Cyklistvæksthuset
 68+70 Dagbladet Børsen A/S
 167+169+171 DANSK HR
 174 Dansk Standard
 143 DGI Byen
 104 Diversity Icebreaker
 111+113 Docebo
 151 DocuSign
 145 Dustin A/S
 159 ED A/S
 32+34+36+38+
 50+52+54+56 Emply

Udstillere – med standnumre

 19 e-stimate international
 2 Evovia
 94 Facet5 Ltd
 156+166 Falck Healthcare
 135 FAMILIENS VITAMINER
 86 Finansrådgiverne A/S
 149 Finduddannelse Danmark
 118+120 Freehand Coffee Company
 33+51 Frellsen Kaffe
 39 Future Factor ApS
 65 GAIS
 59+61 Garuda AS
 80 GetSession.com
 114 GoBoat
 155 GoLearn
 173 Halkiær ApS
 21 Happyway Nordic ApS 
 117 Headlight
 126 Health Group A/S
 106 Health Insurance Instantly
 144 HELLOWORKR
 175 HR Botler
 67 Hult EF Corporate Education
 139 Humanic Group
 168 HUONE Copenhagen
 24 IMA Denmark
 116 IMPROV Communication
 180 Innoflow
 47 INNOMATE
 48 Insights
 42 IT-jobbank
 23+25+41 Jobindex 
 73 Joblinsen
 76 Kinnarps
 127 KMD
 100 Konventum A/S

Under tæppet skulle have været et billede af vores nye produkt. 
Men det er så hemmeligt, at du må vente til 

HR Træf 2022, før du får det at se.

Du skal selvfølgelig være blandt de første til at opleve det nye 
inden for ergonomisk IT udstyr.

Kom forbi stand 129.

Du kan også prøve den i 14 dage
contourdesign.dk/proev-gratis/

Det næste store 
siden skiveskåret brød 
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Speakers Corner

se interaktiV 
standPlan i  
træfPunkt-aPP

Hent aPP’en: søg På  
conferencecommunicator 
eller scan koden  

gratis aPP

Med den gratis app har du hele Træfpunkt HR lige ved hånden.

I app’en kan du:

– Se hele konferenceprogrammet

– Sammensætte og gemme dit eget koncerenceprogram

– Se scene- og haloversigt

– Se alle udstillere

– Finde udstillerne med den interaktive standplan


