
ARRANGÖR MEDIAPARTNER

Hur arbetar vi med vårt arbetsgivarvarumärke?

Attraktionskraft som arbetsgivare

Employer branding

Hur du attraherar och behåller talangerna

Talent Management

- Hitta rätt person till rätt plats



Vässa dina kunskaper i Employer Branding!
Att attrahera, behålla och utveckla de bästa talangerna och medarbetarna är en av de 
mest avgörande utmaningarna för att en verksamhet ska vara framgångsrik. Denna 
utbildning med en av Sveriges främsta experter inom området handlar om hur du kan 
arbeta strategiskt och metodiskt med employer branding. Särskilt nu i tider av stora 
förändringar och möjligheter att omvärdera er själva som arbetsgivare. 

Du får lära dig att identifiera era viktigaste målgrupper på talangmarknaden, vad dessa 
målgrupper attraheras av och hur du tar fram ett attraktions– och engagemangprogram 
för dessa. Hur du får verktyg för att se hela medarbetarresan genom er verksamhet.

För att säkerställa talangförsörjningen, engagemanget och prestationen i företaget 
krävs det att man arbetar lika professionellt med sitt arbetsgivarvarumärke som med 
verksamhetens övriga varumärken. Rätt medarbetare är avgörande för att nå sina mål 
och sin vision. Det är lika viktigt att kunna attrahera talanger som det är att engagera 
och utveckla befintliga.  

En av hörnstenarna i att vara en attraktiv arbetsgivare är medarbetarnas stolthet och 
ambassadörskap, som tillsammans med den externa kommunikationen och imagen 
skapar arbetsgivarvarumärket. Och huruvida man lyckas beror på medarbetarens hela 
kontakt med företaget, från första mötet, via rekrytering och anställning till exit-samtalet. 
Denna kandidat– och medarbetarresa är en kedja som många inte lyckas med att hålla 
ihop varför talangförsörjningen haltar. 

Välkommen till en heldagsutbildning som ger dig strategierna, metoderna och verktygen 
för att lyckas med er employer branding. 

Utbildningen riktar sig till 
•  Verksamhetschefer, HR-chefer och HR-specialister
•  Marknadschefer och marknadsförare
•  Kommunikationschefer och kommunikatörer

Anna Dyhre, en av Sveriges främsta experter inom området samt 
en energispruta som utlovar en fartfylld dag späckad med kunskap, 
övningar och intressanta case.

Anna har en Juristexamen och en Master i Law and Economics i bagaget. 
Med sin bakgrund från affärsvärlden, stora samhällsengagemang och 
mångåriga erfarenhet av Employer Branding ger henne en unik mix av 
kunskaper. Detta ligger till grund för hennes förmåga att tydliggöra hur 
Employer Branding och HR kan gå hand i hand med affärsnyttan.

KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR



INNEHÅLL

ARRANGÖR MEDIAPARTNER

Talent Management 
- Hitta rätt person till rätt plats

Du får lära dig:

•  Vad som gör att du attraherar och behåller talangerna

•  Slagkraftiga och autentiska medarbetarerbjudanden

•  Hur du identifierar era kandidaters och medarbetares alla kontakter 
med er som arbetsgivare och därigenom tydliggör era viktigaste 
utmaningar

•  Att utveckla er gör att ni kan utveckla och behålla talangerna

•  Hur du följer upp och mäter er attraktionskraft som arbetsgivare 

Mål med utbildningen är att du som deltagare ska få:

•  Kunskap och inspiration i hur du kan arbeta strategiskt och taktiskt 
med ditt arbetsgivarvarumärke

•  Kunskap i vad som attraherar och gör att du behåller talangerna

•  Kunskap och förståelse för hur du praktiskt arbetar med employer 
branding – både mot utsidan och insidan av organisationen.

•  Kunskaper i hur du skapar bättre ambassadörer för er organisation 
och når ut med dem i rätt målgrupper

•  Plan för hur du kan ta nästa steg i din verksamhet

•  Prisbelönt kursbok av Anna Dyhre – ”Så bygger arbetsgivare starka 
varumärken” Studentlitteratur 2017

Boken ”Employer Branding” ingår!



KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR

PRIS 4 990:-   
Boka 2 mån innan kursstart  

& betala endast  4 490:- 

GRUPPRABATT:  
Gå 4 betala för 3!  

 
Boka två utbildningar 

samtidigt och få 50 % på 
den billigaste!

DETTA INGÅR I ALLA  
VÅRA KURSER: 

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

• Förmiddagsfika, lunch & 
eftermiddagsfika 

• Utvärdering och uppföljning av resultat 

• Kursdokumentation 

• Kursintyg
 

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

TIDER

PRIS 4 990:-   
Boka 1 mån innan kursstart  

& betala endast  4 490:- 

GRUPPRABATT:  
Gå 4 betala för 3!  

 
Boka två utbildningar 

samtidigt och få 50 % på 
den billigaste!

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

ANMÄL DIG REDAN IDAG!  
Anmäl dig på vår hemsida, 
www.hexanovaacademy.se eller 
kontakta Viktoria Hörnlund,  
Direktnummer: 0761-44 41 53.  
viktoria.hornlund@hexanova.se

Talent Management 
- Hitta rätt person till rätt plats

 09.00 Kursen startar 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.00 Avslutning


