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Fredagen den 4 maj är det dags för HR-Dagen på Elite 
Stora Hotellet i Jönköping.
 Vi hälsar er varmt välkomna till en heldag där ni får 
möjlighet att träffa en rad intressanta utställare samt 
lyssna till ett flertal inspirerande föredrag. Allt sker i en 
härlig miljö med god mat och utmärkt service.
 
På plats hålls en mässa med ett rad utställande företag 
som alla vänder sig till er som arbetar med personalansvar 
på lite större företag i regionen. Under dagen kan ni lyssna 
till föredrag som förhoppningsvis ger er nya tankar att ta 
med hem till er arbetsplats.
 Dagen, inklusive måltider, är helt kostnadsfri för er som 
anmäler er som besökare.
 
HR-Dagen inleds med er ankomst kl 09.00, då även 
mässan öppnar. Detta är ett unikt tillfälle för er som arbetar 
med personal att tillbringa en både rolig och lärorik dag 
tillsammans med kollegor och leverantörer till branschen.

KOST
NADS
FRITT

När ni anmäler er som 
besökare på HR-Dagen 
ingår inträde i mässan, 

föreläsningar, förmiddags- 
fika, lunch och 

eftermiddagsfika.

NYA INSIKTER 
& NYA IDÉER!



Ange följande uppgifter vid anmälan:
(gäller samtliga deltagande) 
- Namn

- Befattning

- Vilket företag ni representerar

- Antal anställda

- Postadress, postnummer & ort

- Telefon

- Mail

- Eventuell matallergi

Vi kan ta emot 150 besökare i mässan.

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
MÅNDAG 30 APRIL

0510-220 95 anmalan@hr-dagen.se www.hr-dagen.se
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KOSTNADSFRITT
När ni anmäler er som besökare på HR-Dagen ingår inträde i mässan, 

föreläsningar, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika



Missa inte din 
chans att vinna!

Under dagen kommer det att 
lottas ut många fina priser från 

de utställande företagen. 

DAGENS 
PROGRAM

09.00 Mässan öppnar
 Kaffe/te och smörgås serveras i mässlokalen 

09.15 Vår konferencier hälsar er välkomna och ger en
 kort briefing om dagens tider.

12.00  Lunch 
 Mässan stänger

12.45 Mässan öppnar igen
 Kaffe/te serveras i mässlokalen

14.55 Avslutning i mässan
 Utlottning/dragning av fina vinster

15.00 Mässan stänger

 Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Dagen varvas med intressanta föreläsningar från de utställande företagen.
Se tider och teman på sida 7.

Missa inte din 
chans att vinna!

Under dagen kommer det att 
lottas ut många fina priser från 

de utställande företagen. 



UTSTÄLLARE
Följande företag återfinns som utställare i mässan.

Missa heller inte de olika 
evenemangen som sker 
i montrarna. Här finns 
många fina vinster att ta 

sikte på!

Lämna ditt visitkort i  
respektive monter för 

din chans att vinna!

LOGOTYP & FÄRGSCHEMA
För att alltid bibehålla tydligheten hos er logotyp är det viktigt att den hanteras på ett respektfullt och 
klokt sätt. Oavsett vem som arbetar med er logotyp, så är det viktigt att rätt dataprogram används.  
Var noga med att använda rätt typ av logotyp för att uppnå bästa slutresultat.

Er logotyp skall i huvudsak användas i detta ut-
förande (positiv):

Då logotypen skall placeras på ett underlag där 
den syns på ett dåligt sätt, kan den negativa  
logotypen användas.

Då logotypen bara får tryckas i svartvit kan den 
svarta varianten användas.

CMYK 37 / 100 / 0 / 6
RGB 133 / 12 / 112
PMS 248 C
HTML #9E1D86

Färger uppträder olika beroende på om de är 
tryckta på t ex olika papper, pennor eller flaggor. 
Det samma gäller brodyr eller om de visas på en 
bildskärm. För att få största möjligt likhet, ober-
oende av produkt eller teknik, beskrivs här era 
färger i CMYK, RGB, PMS och HTML.

CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0
PMS Black 100%
HTML #000000

CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255
PMS White
HTML #FFFFFF

Fler utställare kan tillkomma



FÖRE
DRAGS
SCHEMA



FÖRELÄSNINGAR I MÄSSLOKALEN

09.45 – 10.10        SYSARB
   Kom och lyssna på vår föreläsning som ger dig, som chef, verktyg  
   att sätta rätt lön. 
   Vi drivs av att stötta våra kunder att bli ännu bättre i det de redan  
   gör inom lönebildning. Tillsammans har vi lång och bred erfarenhet  
   av strategiskt och operativt personalarbete och med vår kompetens  
   ger vi våra kunder de verktyg som de behöver för att bedöma 
   prestationer och analysera och skapa rätt lönerelationer för sina   
   medarbetare.
   Annakarin är senior rådgivare på Sysarb och har med sin bakgrund  
   som personaldirektör på TV4 lång erfarenhet av strategiskt och   
   operativt personalarbete.

FÖRELÄSNINGAR I SALEN ”RÖDA SALONGEN”

09.45 – 10.10        NÄMNDEMANSGÅRDEN
   Hur vanligt är det med alkohol och droger i arbetslivet?
   Idag får du en snabbgenomgång av vad riskbruk 
   - beroende är och hur man bör agera.

10.30 – 10.55 FLEX APPLICATIONS
   Medarbetarna är det värdefullaste du har. De driver företagets   
   framgång.
   Med funktionen Onboarding förenklas anställningsprocessen och   
   nya medarbetare får en bra start. Vår tilläggsmodul Lönerevision ger 
   dig stöd i hela lönerevisionsprocessen. Få mer tid till kärnverk- 
   samheten med våra enkla verktyg för reseräkningar, tidrapporter,   
   schemaläggning och löneadministration.

11.15 – 11.40        PROMAS
   Energi och harmoni på jobbet.

13.15 – 13.40        SPP
   Löneväxling och att synliggöra pensionen som en värdefull 
   förmån.
   Om några år kommer pensionering före 65 år enbart vara möjligt för  
   de som får höga tjänstepensionspremier eller själva sparat kapital.
   Löneväxling till pension är ett effektivt sätt att skapa sig 
   valmöjlighet till att pensionera sig helt eller delvis före 65 år eller   
   öka på pensionen därefter. Du som arbetar med
   HR bör känna till vad arbetsgivaren ska ha för kompetens inom 
   området och vad som är viktigt att tänka på. 

14.00 – 14.25        SKANDIA
   Tillväxt skapas av friska medarbetare.

14.30 – 14.55        TRR TRYGGHETSRÅDET
   Vad kan TRR Trygghetsrådet göra för er?
   Företag ställer om och kompetensväxlar, branscher struktur 
   omvandlas och globaliseringen flyttar jobb världen över. Vid 
   omställning i företag kan TRR Trygghetsrådet stötta dig som arbets- 
   givare med både rådgivning och kompetensutveckling. Vi kan även  
   vara till hjälp vid rekrytering. I denna föreläsning får ni svar på hur vi  
   kan vara ett stöd för såväl arbetsgivare som för uppsagd personal.  
   Det är Svenskt Näringsliv och PTK som äger TRR vars tjänster ingår  
   som en försäkringslösning för medlemsföretagen.




