
        
     
    

Ett unikt seminarium som lär dig hur du med ett fåtal 
enkla beprövade metoder kan skapa ett ”enklare” HR 
som placerar chefen och medarbetarna i centrum, 
lyfter fram HR-funktionen och HR-medarbetares 
betydelse i organisationen och skapar en tydlig länk 
mellan HR-aktiviteter och organisationens förmåga  
att nå sina mål.

Gör inte HR svårare än vad det är!
 1. Hur HR funktionen kan arbeta med olika verktyg  
  man redan har för att linjechefer enklare ska förstå HR.

 2. Vad värdeskapande HR är och vilken stor påverkan  
  HR-funktionen har på organisationens resultat.

 3. Vad det betyder att ha en kundinriktad HR-funktion  
  med effektivt samarbetskanaler både internt och  
  externt.

 4. Hur du gör en nulägesanalys som hjälper dig att  
  arbeta och prioritera smartare för att kommunicera  
  med linjechefer och medarbetare. 

5.  Hur du kopplar chefens resultat till en välmående  
  HR-funktion samtidigt som du skapar nyfikenhet och  
  engagemang hos linjechefer för HR-funktionens arbete.

 6. Att presentera/marknadsföra HR på ett tilltalande  
  sätt är viktigt för att skapa rätt slags bild av HR i  
  organisationen.

 7. Hur du ska prata om och beskriva HR, och undviker  
  tråkiga HR-processbeskrivningar som gör att chefer  
  tappar lust till HR-arbetet.

 8. Hur du visar att HR-funktionen utvecklas, blir  
  effektivare, förbättrar organisationers resultat och  
  gör livet enklare för chefer och medarbetare. 

 9. Hur du kan använda mallar och affischer för att skapa  
  en tydlig bild av processer och tjänster.

 10. Att kommunicera på rätt sätt är viktigt, hur undviker  
  man att prata HR med linjechefer på HR´s ”språk” och  
  istället prata HR på linjechefernas egna ”språk” 

Ulvhag On HR 2019-2020

Mallar och lathundar  ingår i dokumentationen  som gör det lätt för  dig att börja arbeta  med seminariets 
 innehåll direkt!

Citat från Ulvhag on HR:

”Att få synen på HR, både ur ett chefs-  
och HR-perspektiv är det som är unikt  

för Consultatum. Så värdefullt!”” 

”Intressanta ämnen och modeller, bra flyt/ 
tempo och var intressant hela vägen” 

”Seminariet har satt igång  
många nya tankar och idéer - tack” 

”Mycket inspirerande och lärorikt” 

”Tack för ditt engagemang och för att du gjorde  
det värdefullt för mig att gå en dags utbildning” 

”Erfaren, kunnig och fängslande talare” 

”Fantastisk” 

”Befriande och konkret, engagerande  
och mycket energi” 

”Befriande - jag fick ny styrka i min roll som HR” 
 

08-612 10 00  www.consultatum.se anmalan@consultatum.se 

Consultatum presenterar för nionde året i rad

Ulvhag on HR
3 december 2019, Göteborg  10 december 2019, Stockholm  
30 januari 2020, Örebro  11 februari 2020, Linköping  
27 februari 2020, Umeå  10 mars 2020, Sundsvall  
18 mars 2020, Malmö  31 mars 2020, Västerås

Oavsett storlek på din HR-funktion är detta ett seminarium  
som kan hjälpa dig att utveckla din HR-funktion och dess roll  
i organisationen! 
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Se till att allt är enkelt för linjechefer att förstå!
•	Vad är värdeskapande HR egentligen?
•	Vilka beståndsdelar har en värdeskapande HR- 

funktion?
•	 En lättbegriplig strategi
•	 En kundinriktad organisation
•	 Ett effektivt samarbete mellan HR-medarbetare
•	 Ett effektivt samarbete med chefer
•	 Lätt begriplig rapportering som skapar ett  

  sammanhang för chefer
•	HR SWOT analys – vad behöver du fixa först?

Chefen bryr sig om sin verksamhet och sitt resultat  
– visar tydligt att du respekterar detta!
•	Modern HR som chefer begriper – Ulvhag Modellen
•	Hur du undviker tråkiga HR-processbeskrivningar 

som gör att chefer tappar lust till HR-arbetet
•	Marknadsför HR så att budskapet blir tydligt och 

tilltalande
•	Sluta beskriva processen – beskriv istället vad de  

gör för att underlätta för chefen!

Marknadsför HR med mallar och affischer  
– det gör allt enklare för alla!
•	Hur du marknadsför de viktigaste HR-processerna 

och tjänsterna på ett tilltalande sätt
•	Rekrytering
•	Ombording
•	Lönerevision
•	Förändring
•	Belöning & bonusprogram
•	Karriärmodeller

Det är din plikt att visa hur HR förbättrar resultat  
– så skapar du förtroende för ditt arbete!
•	Att visa att HR blir effektivare
•	Att visa att HR förbättrar resultat
•	Att visa att HR minskar antalet problem
•	Att visa att HR gör chefens liv lättare

Vem bör delta?
Seminariet vänder sig till alla som vill vara med och 
utveckla sin organisation i rätt riktning och som vill 
öka sin förståelse kring hur affärsdrivet HR-arbete 
kan stödja organisationen när förutsättningarna 
förändras. Seminariet vänder sig även till chefer och 
andra nyckelpersoner i organisationen som vill få en 
bättre förbättra förståelse för HRs arbete och hur ett 
gott samarbete mellan HR och övriga delar av organi-
sationen.

Vilka står på scenen?
Ulvhag On HR leds av Liam Ulvhag som har över 20 års 
erfarenhet av praktisk affärsutveckling, implemente-
ring av HRstrategier och ledarskaps utveckling. Han är 
en mycket van och uppskattad föredragshållare och 
lärare på SSE Rigas  
Executive MBA inom HRM. Liam är även en Chartered 
MCIPD (Member Chartered Institute of Personell and 
Development)

Vad kostar det?
Avgiften är 3.980 kr exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, 
lunch och dokumentation. Betalning erläggs mot  
faktura, som måste vara betald före seminariet.

Tid och plats
Seminariedagen hålls centralt i respektive stad  
mellan 09:00 och 17:00. Lokalerna öppnar 08:00. 
Exakt plats meddelas närmare seminariestart.

Tre enkla sätt att anmäla sig:
Telefon: 08-612 10 00
E-mail:  anmalan@consultatum.se
Webb: consultatum.se

Ange koden ”BR1920” vid anmälan

08-612 10 00  www.consultatum.se anmalan@consultatum.se 
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Program

Varmt  
välkommen med 

din anmälan!
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