
Employer Branding 

- Så gör du din organisation 
 attraktiv för rätt medarbetare

Positionera er som den bästa arbetsgivaren

Attrahera och behåll rätt medarbetare

Modernisera ert varumärke och bli mer attraktiv
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Även offentliga organisationer måste 
bygga starka varumärken!  
 
Konkurrensen om kompetens kommer att tillta, det är därför av största vikt 
att utveckla sitt varumärke till en organisation där rätt människor med rätt 
talang vill arbeta. Ses ni idag som en spännande arbetsplats med goda 
karriärmöjligheter? Har ni rätt medarbetare på rätt plats och som dessutom 
vill stanna hos er? Om inte så låt oss hjälpa er att positionera er som den 
självklara arbetsgivaren! 

Att bygga ett starkt varumärke är av största vikt vid exempelvis anställningar 
och etableringar. Ett starkt varumärke fungerar som en kvalitétsstämpel 
och ger dragningskraft och skapar nya jobbtillfällen. Traditionellt 
varumärkesbyggande förordar att ett fåtal enkla budskap upprepas och 
trummas in hos kunderna samtidigt som den stödjande reklamen skapar 
positiva associationer. Särskilt framhålls betydelsen av att alla kunder får 
samma information och budskap. Men, offentliga organisationer har ofta 
komplexa uppgifter och relationer som inbördes kan se mycket olika ut. Därför 
måste också kommunikationen och relationsbyggandet anpassa sig efter 
detta.

Under kursen beskriver och illustrerar vi hur man bör tänka och agera för 
att bygga bilden av organisationen stark i de miljöer som ofta offentliga 
organisationer verkar i.

Vår utbildare, David Loid är specialist i strategisk retorik och 
kommunikation. Han har många års erfarenhet av att utbilda 
och utveckla verksamheter inom såväl offentlig som privat 
sektor. Han forskar även i verksamhetsutvecklingsprocesser 
och strategiimplementering. David Loid har sedan början av 
2000-talet studerat och föreläst kring hur organisationer kan 
bygga upp starka varumärken även i komplexa och nischade 
sammanhang.  David är en av våra absolut mest uppskattade 
föreläsare och utbildare.
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INNEHÅLL

• Så attraherar ni rätt medarbetare

• Rätt budskap till rätt målgrupp

• Vilka värden identifierar er organisation?

• Så stärker ni anställdas lojalitet

• Förtroendebyggande 

• Hur man kommunicerar komplexa verksamheter och tjänster

• Hållbarhet, relevans och acceptanskriterier

• Att förstå och systematisera organisationens målgrupper, intressenter och 
kunder

• Anpassade budskap mot olika intressenter, propositions

• Grunderna inom övertygande kommunikation
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TIDER

DETTA INGÅR I ALLA  
VÅRA KURSER: 

• En förstudie för att du ska få möjlighet 
   att få svar på dina frågor 

• Frukost, förmiddagsfika, lunch 
 & eftermiddagsfika 

• Utvärdering och uppföljning av resultat 

• Kursdokumentation 

• Kursintyg
 

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

PRIS 4 990:-   
Boka 2 mån innan kursstart  

& betala endast  4 490:- 

Kursen har ett begränsat antal platser! 
 - Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG!  
Anmäl dig på vår hemsida, 
www.hexanova.se/academy eller 
kontakta Sandra Johannesson,  
Direktnummer: 0761-86 44 09.  
sandra.johannesson@hexanova.se

 08.30 Registrering & frukost 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.00 Avslutning

GRUPPRABATT:  
Gå 4 betala för 3!  

 
Boka två utbildningar 

samtidigt och få 50 % på 
den billigaste!
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