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Proleadpodden i samarbete med Sveriges
HR-förening
Proleadpodden direkt från HR-dagarna 2018
Prolead ledarstöd drivs av att kunna lyfta HR-frågor till att ligga i framkant
och vara pådrivande i utformningen av en klok och hållbar
arbetsmarknad. Därför är det med extra stolthet vi nu kan berätta om vårt
samarbete med Sveriges HR-förening. Proleadpodden kommer vara på plats
och diskutera kompetensförsörjning tillsammans med både talare och gäster
under årets HR-dagar som går av stapeln den 9-10:e oktober.

Förstärkning från Human & Heart-HR
Proleadpodden leds som vanligt av affärspsykolog Jan Blomström, en erkänt
ödmjuk sanningsförmedlare. Under HR-dagarna förstärks podden
dessutom med Richard Mårtensson, delägare och
seniorkonsult från Human&Heart-HR. Richard är 2018 års mottagare
av Magnus Söderströmspriset, HR-braschens kanske allra finaste utmärkelse,
och känd för att stå upp för medmänskligare arbetsplatser.
Från Human&hearts håll ser vi såväl Sveriges HR-föreningen som Prolead
som bra och viktiga samarbetspartners. Jag tycker dagarna ska bli väldigt
spännande och klurar för fullt på vilka frågor som jag vill ställa till alla
inspirerande talare, berättar Richard från Human&heart.
En HR-röst i debatten
Att Jan och Richard möter talarna och intressanta deltagare direkt efter deras
tal och utifrån sina bakgrunder utmanar resonemangen att steg till mot en
HR-roll i framkant, ligger helt i linje med det utvecklingsarbete vi gör,
berättar Manne Didehvar, generaldirektör vid Sveriges HR-förening. Att såväl
våra medlemmar som andra HR-intresserade kan få del av de här samtalen
vare sig de är med på eventet eller inte, är ett bra exempel på hur vi önskar
att Sveriges HR-föreing är en HR-röst i debatten att ta på allvar berättar
Manne vidare.
Det här är ett riktigt spännande samarbete som kan vara startskottet på något
riktigt bra och långsiktigt. För egen del är det dessutom en oerhörd förmån
att tillsammans med Richard Mårtensson få samtala och utmana så
resursstarka gäster. eller vad sägs en talarlista med #Marcus Oscarsson
#Magdalena Nour, #Anna-Karin Hatt, #Allireza Ghahremani, #Claes Peyron
och många fler...
Se även Sveriges HR-förenings pressmeddelande här.
Vill du också uppleva HR-dagarna på plats? Anmäl dig här!

Prolead ledarstöd | Din kunskaps- och utvecklingspartner för klokare
arbetsplats för dig och dina medarbetare. Under ledning av affärspsykolog Jan
Blomström erbjuds du personligt ledarstöd, utbildningar, E-kurser, helt
kundunika insatser, böcker och podcast´s, var du än finns över hela landet.

Vår kärlek är för nya generationens ledarskap och den effekt som uppnås med
riktigt bra ledning. En kärlek vi kallar beyond leadership.
Proleadpodden | Sveriges främsta affärspsykologiska PodCast!
Inom Prolead Ledarstöd AB (556521-0530) ingår även Prolead Förlag.
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