Styrk bundlinjen gennem fuld effekt af 5 generationer på
arbejdsmarkedet

Formål med workshoppen
At gøre ledelsen i stand til at være på forkant med de udfordringer, der vil præge både virksomhedens
organisation, HR, service, marketing og kommunikation grundet den multi-generationelle arbejdsstyrke
• Vi skal være længere på arbejdsmarkedet
• Vi bliver ældre på arbejdsmarkedet – og vi får en helt ny aktiv ældrestyrke
• Generation Z udfordrer både organisationen, ledelse, HR men også salg og marketing

Udbytte
• Konkret indsigt om og forståelse for den multi - generationelle arbejdsstyrke
• Unik viden om konsekvenserne af den multi - generationelle arbejdsstyrke for strategi, salg, marketing,
HR og ledelse
• Workshop med jeres udfordringer i forhold til fremtidens arbejdsplads omsat til konkrete handlinger
til videreudvikling af strategi og organisation

Indhold
Workshoppen er inddelt i 4 temaer:
• Scenen sættes: Præsentation af generationer – kendetegn, forskelle, ligheder, og vigtige krydsfelter
• Konsekvenser for organisationen. Kultur, struktur og arbejdsprocesser
• HR og talenter – hensyn til generationer? Er HR klar? Z og de nye aktive ældre?
• Lederen og ledelse, sådan kommer I/du i mål
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Form
Workshoppen veksler mellem teori, viden, praktiske eksempler samt workshop.

Output
Resultatet af workshoppen er, at I får viden sat i relation til jeres hverdag som input til indsatsområder, I
kan arbejde videre med.

Praktiske oplysninger
Intern workshop
Tid: Fra 9.30 til 15.00
Sted: hos virksomheden

Målgruppe
Direktion og ledelse

Oplægsholderne
Helle Rosdahl Lund, CBAF.dk arbejder med ledelsesrådgivning, ledersparring, og forandringsledelse
med fokus på det moderne arbejdsliv, balance og morgendagens lederudfordringer. Helle har blandt
andet skrevet bogen “Work life balance 2.0.” – resultater, arbejdsglæde, motivation og engagement,
Gyldendal Business

JANEBORRE HR & Ledelsesrådgivning arbejder med excellent ledelsesrådgivning og strategisk HR
arbejde med respekt og resultater for hele virksomheden/organisationen.

Kontakt for yderligere oplysninger om workshop og priser:

Helle Rosdahl Lund Telefon: 40147360 mail: helle@cbaf.dk
Jane Borre Telefon: 21244116 mail janeborre@outlook.dk
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