Varför ett HR-community?
Genom min karriär inom HR har jag mött många olika
utmaningar som har inneburit att jag haft ett behov av att

peppar mig att omvärldsbevaka och hålla mig ajour.

Under en lång tid tillbaka har jag haft visionen och drömmen
om att skapa förutsättningar för fler ska att leverera riktigt
bra och up-to-date HR. Genom att skapa ett HR-community
med HR-kunniga från olika branscher är jag säker på att vi
kommer kunna stärka varandra i våra yrken. Vi blir helt enkelt
starkare tillsammans!

/Louise Fältskog, grundare av FAB HR
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ha någon att utbyta erfarenheter med och någon som

OMVÄRLDSBEVAKNING

ERFARENHETSUTBYTE

Säkerställ din omvärldsbevakning genom webbinar,

Du besitter värdefull erfarenhet, därför vill vi att du

workshops, företagsbesök, erfarenhetsutbyte och

ska få möjligheten att dela dina erfarenheter och ta

seminarier. Du får även tillgång till en digital

del av andras. Erfarenhetsutbytet sker ständigt vid

kunskapsbank med den senaste forskningen, artiklar och

våra träffar och via vår digitala kommunikationskanal.

modeller inom HR-området. Tillsammans hjälper vi

Tillsammans ger vi tyst kunskap liv och hjälper

varandra att leverera up-to-date HR.

varandra att utvecklas.

TEAMKÄNSLA & NÄTVERK

Förutom att vara en del av ett HR-nätverk, kommer du
även tillhöra ett eget team. Genom aktiviteter, möten,

PERSONLIG COACHNING

Vi möter ständigt nya situationer och utmaningar i en
föränderlig omvärld med höga krav på förändringstänk.
Genom en personlig coach får du möjlighet att utveckla dina

frukostar och med varandra som bollplank bygger vi
starka team som du kan känna en samhörighet och
förtroende till.

förmågor och på så vis vässa din prestation och systematiskt
nå dina mål.

Det ingår därför tre exklusiva coachtillfällen med

en diplomerad coach vid FAB- membership.
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En första träff i en sann

4 nätverksträffar digitalt
Läroteam

kick off-anda, med

+

introduktion,

HR

Deep Dive
inom ett ämne

inspriationsföreläsning och

Plats: Norrköping (el. live

syfte att utvecklas som person
och i HR-rollen där du sätter
upp dina egna mål.
Tillfällerna sker

Deep Dive

mingel.

3 personliga coachtillfällen i

inom ett ämne

stream)

HR

digitalt eller på

plats under flexibla tider som utgår

I vårt digitala HR-community
delar vi forskningsartiklar,
nyheter, trendrapporter m.m. Du
får möjlighet att ställa snabba
frågor om utmaningar eller
funderingar i HR-vardagen som

från ditt behov och utförs av en

alla är med och svarar på. En

diplomerad coach. (Ingår vid Gold

bank för ett mer tllgängligt och

Membership)

kontinuerligt lärande.

Under året tillkommer även inbjudningar till aktuella webbinar, företagsbesök och
workshops m.m.

Du har möjlighet att ringa FAB HR som bollplank vid behov.

GOLD MEMBERSHIP
Personlig coachning

Tre stycken Coachningstillfällen för din
personliga utveckling i din yrkesroll till ett
värde av: 7500 kronor

Medlem i HR-community
Medlemskap för ett år i FAB HR:s
HR-community & plattform

Kompetensutveckling
Erfarenhetsutbyte
Föreläsningar
Webbinar/seminarium
Workshops
Studiebesök

Övrigt
HR-nätverk
Bollplank
Möjlighet till uppdrag till dig som konsult &
tillgänglighet till konsultpool för dina projekt

Årsavgift: 15 000 kronor

SILVER MEMBERSHIP
Medlem i HR-community
ALLISON

Medlemskap för ett år i FAB HR:s
DAVRET
HR-community & plattform

Kompetensutveckling
Erfarenhetsutbyte
Föreläsningar
Webbinar/seminarium
Workshops
Företagsbesök

Övrigt
HR-nätverk
Bollplank
Möjlighet till uppdrag till dig som konsult &
tillgänglighet till konsultpool för dina projekt
Curator

Årsavgift: 10 000 kronor

FAB HR

HR-community
Fabulous human resources

