PRESTATION

Föreläsningar om HR
i att vi måste vässa våra förmågor att matcha individens drivkrafter mot arbetets krav. Boka
en föreläsning och låt dig och dina kollegor inspireras av ett modernt sätt att se på kompetens!
Tid: 30 min - 3 h
Kostnad: 10 000 kr - 25 000 kr (exkl. kostnad för ev resa och logi)
Målgrupp: Personal-/HR-funktion, rekryterare, chef, ledare
Föreläsare: Michael Wiander, CEO Accelerating Sverige, Ek Mag, Expert inom
arbetspsykologi, bloggare och elitschackspelare

POTENTIAL

Engagemang och nya tankar - lyft blicken! Att arbeta med människor är något av det

Föreläsningsteman

“Det bästa testverktyget är du själv!”
“Hur mycket låter du magkänslan styra din intervju?” Om hur du undviker subjektivitet och magkänsla genom att använda kompetensbaserad intervjuteknik, ett kraftfullt verktyg för objektiv bedömning.
“Grunden för framgångsrik rekrytering!”
“Hur ser bra ut?” “If you can see it you can get it...” Om betydelsen av
som leder till ökat medarbetarengagemang och hållbart resultat.

KOMPETENS

“Neurotisk, korkad och introvert...”
“I en framtid där rekryteringen sköts av av robotar är jag inte
anställningsbar.” Om fördomar, missförstånd och subjektivitet inom
rekrytering och hur en cynisk miljardindustri för arbetspsykologiska
tester främjar framtida diskriminering.

“Hållbart arbetsliv - hur då?”
“Alla pratar om Talent Management samtidigt som 70% av alla
anställda på Sveriges arbetsplatser saknar arbetsglädje. Hur går det
ihop egentligen?” Om Big Five - Femfaktormodellen och varför
medarbetarengagemang måste kopplas till personlighet.

Intresseanmälan: http://www.accelerating.se/forelasning-webbanmalan.html

Accelerating Sverige o Teatergatan 3 o 111 48 Stockholm o +46 (0)8-51 97 22 32 o info@accelerating.se o www.accelerating.se

RESULTAT

Om föreläsaren
Michael Wiander är expert inom arbetspsykologisk testning och kompetensbedömning, med stor
erfarenhet som utbildare och föreläsare på temat kompetens och kompetensbaserad intervjuteknik.
Michael har 10 års erfarenhet av arbetspsykologisk testning och har genomfört över 250 personbedömningar. Michael har en Ek Mag från Stockholms Universitet och är elitspelare i schack. Han är
också författare till bloggen “Hållbar kompetens”, www.accelerating.se/blogg

