SEMINARIUM

Personalbästa
en bra arbetsgivare för kliniken

Torsdag 27 april 2023 kl 16–20, Elite Hotel Stockholm Plaza

Gör det bästa av ditt personalansvar
Det här seminariet tar upp de viktiga hr-frågorna: Om vad som krävs av dig som arbetsgivare.
Men också hur du blir en så bra arbetsgivare som du själv skulle vilja ha, och får ett team
och en företagskultur som gör det härligt att gå till jobbet varje dag. Varmt välkommen!

PROGRAM – Personalbästa – en bra arbetsgivare för kliniken
Personalpolitiken på din klinik

Du som driver tandvårdsklinik med anställda har,
precis som alla arbetsgivare, ett personalansvar.
Vi tar upp vad lagen säger, och diskuterar
bland annat:
n Hur göra det bästa av ditt arbetsgivaransvar?
n Hur vill du forma ditt team?
n Hur skapa ett bra arbetsklimat?

En strategi som hjälper dig nå ut

Att kliniken har en bra personalpolitik och ett
välfungerande team, märks hos kunderna.
Men hur skapar vi en sådan positiv känsla på kliniken?
n Hur bemöter vi kunder?
n Vilken strategi använder vi för att nå ut
till kunderna?
n Skattefrågor vid ägarskifte

Talare

Personalhandboken – ett viktigt verktyg

En genomtänkt personalhandbok ger både dig och
medarbetarna koll på rutiner, rättigheter och skyldigheter. Alla vet vad som gäller. Vi tar upp vad en
personalhandbok bör innehålla.

Viktiga frågor vi tar upp:
n Vilken personalpolitik vill jag stå för?
n Hur vill jag forma mitt team?
n Hur bemöter vi kunder?
n Hur genomför jag medarbetarsamtal?
och MBL-förhandlingar?

Info

Julija Falkman, HR-specialist

Pris

Konsult som arbetar med hela HR-/personalområdet.
Har bland annat varit HR-direktör på Poolia och på
Stockholm Exergi (fd Fortum Värme).

Per deltagare: 3 000 kr exkl. moms,
lättare mat och dryck ingår (3 750 kr inkl. moms)

Kursgivare

Elite Hotel Stockholm Plaza,
Birger Jarlsgatan 29, Stockholm.
Torsdag 27 april 2023 kl 16–20.

Carina C Sjölund, entreprenör

Har arbetat inom dentalbranschen i hela sitt
yrkesverksamma liv och drivit såväl tandvårdskliniker
som företag inom dental distribution. Grundade
CelinDental år 2007.

Plats och tid

Frågor och anmälan

info@celindental.se, tel: 073-655 07 07
OBS! Begränsat antal platser.

Din oberoende affärspartner

Vi hjälper kliniker att lösa viktiga problem som de brottas med – från
personalfrågor och att optimera produktiviteten till att uppnå visionen. Och i slutänden
bli ännu mer attraktiva för såväl personal som kunder.
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