Digitalisering för HR

1 dag

Framtidssäkra HR-avdelningen med digitalt arbetssätt

➜➜ Digitaliseringens påverkan på HR
➜➜ Framtidens kompetenser och krav
➜➜ Medarbetarnas omställning till digitalt arbetssätt

Kursen är designad för dig som vill säkerställa att din HR-avdelning
ligger i fas med digitaliseringen, och att både system och medarbetare är
uppdaterade med det senaste. Vi tittar närmare på hur HR förändras idag
och hur man på ett bra sätt kan planera för att både HR och organisationens
medarbetare följer med i den digitala omställningen.
Vi fokuserar på hur HR kan ta sig an den digitala utvecklingen för
egen del, och samtidigt leda medarbetarna in i ett mer digitalt arbetssätt.
Kursen har ett övergripande fokus på HR:s digitala förändringsresa och
ger dig kunskaper om den digitala medarbetarupplevelsen, nya lösningar
för HR inom AI och teknologi, och en och annan tillbakablick. Med digitala
hjälpmedel skapar vi tillsammans en interaktiv klassrumsupplevelse och
framtidens HR!
Välkommen till en både praktisk och strategisk utbildning i digital HR!
Nästa kursstart är den 26 november 2019 i Stockholm. Du kan boka dig
på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller ringa 08-600 62 00.

Boka direkt:
foretagsuniversitetet.se/2034

Digitalisering för HR
– strategi och kompetens för framtidens HR
FAKTA

PROGRAM

Tider

➜➜ Digitalisering och hur den påverkar HR
• digitalt och HR, går det verkligen ihop?
• människa, inte teknik
• personalteknologi vs. HR Tech

10.00-17.00. Kaffe serveras från kl.
09.30.

Deltagare

➜➜ Automatisering och robotisering
• roboten – den nya medarbetaren
• ronsekvenserna av automatisering för HR
• medborgarlön eller 6 timmars arbetsdag

Kursen vänder sig till HR-chefer, HR
Business Partners, HR-specialister och
andra som arbetar med HR.

Mål

➜➜ Medarbetaren i framtidens organisation
• Förändringsledning och omställning
• Den digitala medarbetarresan

DATUM

Ort
Stockholm

26 november 2019

Kursavgift
6 900

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan
bokas till specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på Quality
Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.se
Tid, 10.00-17.00.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Målet är att ge kunskaper som behövs
för att
➜➜ driva ett digitalt förändringsarbete i
den egna HR-organisationen
➜➜ förstå digitaliseringens påverkan på
HR och medarbetare
➜➜ öka förståelsen för den digitala medarbetarresan
➜➜ kunna beställa externa och/eller själv
genomföra interna digitala förändringar inom HR.

Metod
Utbildningen kombinerar teori med
praktiska och digitala övningar,
diskussioner och reflektion. Egen mobil
eller dator behövs. Kursmaterialet distribueras digitalt efter kursen.

Kursledare
Henrik Ladström

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00
eller skicka e-post till bokning@
foretagsuniversitetet.se. För
information och kursrådgivning ring
08-600 62 00 eller skicka e-post till
kurs@foretagsuniversitetet.se.

Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

