
En workshopserie kring metoden 
för utveckling av framgångsrika 
och attraktiva företag
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Framtidssäkrad  
kompetensförsörjning

Maria Söderberg, Dare Consulting och Keith Sivenbring, New Action processleder workshopserien.
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Framtidssäkrad kompetensförsörjning är en workshopserie under fyra  
tillfällen som hjälper företag i Luleå att lyckas behålla och locka rätt kompetens 
på en marknad där konkurrensen blir allt hårdare. Serien riktar sig till dig som 
är företagsledare eller ansvarig inom HR/rekrytering.

Norrbotten är hetare än någonsin med många nya investeringar och gröna 
industrisatsningar. Luleå kommun har förfrågningar från ett stort antal företag 
utifrån, som vill etablera sig för att kunna göra affärer och ta del av den gröna 
omställningen. För att du ska vara väl förbered och kunna vara med på resan 
behöver ert företag en strategi för att framtidssäkra er kompetensförsörjning. 

IDAG ÄR DET DU SOM LEDARE OCH ARBETSGIVARE SOM BEDÖMS
Arbetssökande vill ofta ha referenser på dig från dem du jobbar med, för att 
höra hur du fungerar som ledare och hur det är att jobba på ditt företag. 
Inte tvärt om som förr. Med workshopserien Framtidssäkrad kompetens- 
försörjning vill vi ge dig som ledare kunskap och verktyg för att attrahera  
och behålla rätt kompetens för ditt företags behov, både idag och i framtiden.

Hur vill du uppfattas som arbetsgivare?  
Hur utvecklar du både befintlig och framtida personal?  
Hur attraherar du rätt kompetens?  

Dessa frågor är högaktuella.

Nätverka och dela erfarenheter mellan 
ledare från olika branscher. Ett unikt 
tillfälle för dig som företagare i Luleå.



Vi erbjuder dig en plats i workshopserien tillsammans med andra utvalda  
företagare från olika branscher som vill bli ännu vassare på att utveckla  
sitt företag. 

Serien består av fyra träffar där vi delar kunskaper, idéer och erfarenheter 
tillsammans med andra ledare som vill utvecklas. 

Under serien av träffar får du bland annat skapa eller utveckla din egen  
medarbetarstrategi utifrån ditt företags behov och förutsättningar.

Hur går det till? 

EXIT ATTRAHERA

REKRYTERAMOTIVERA

UTVECKLA INTRODUCERA

MEDARBETARHJULET



 

 

 

 

K
O

M
P

E

T E N S S

T
E

G
E

N



UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Nulägesanalys  
Kartläggning av framgångsfaktorer.

Strategi  
För medarbetare och kompetensförsörjning.

Employer branding  
Företagets varumärke som attraktiv arbetsgivare, fördelar och nyttor  
med att vara anställd på företaget.

Medarbetarhjulet 
Attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, motivera och exit.

Erfarenhetsbyte  
Sker mellan deltagande företag.

Unikt nätverk  
Möjligheter till framtida affärer.

Utveckla din förmåga att attrahera  
och utveckla rätt kompetens
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För att delta i utbildningen vill vi att du

•  avsätter fyra dagar under september-december med start 21 alt 29 september.  
 Resterande datum bestämmer vi tillsammans.

•  är beredd på att pröva nytt och har en vilja att dela med dig av dina  
 erfarenheter till andra.

•  i din roll har ett strategiskt ledarskap eller ansvar för HR och rekrytering. 

•  har mandat att företräda företaget.

•  av de som anmält sig gör vi ett urval till en grupp med 16 deltagare.  
 För bästa resultat strävar vi efter en blandning av branscher och storlekar  
 på företag. 

ANMÄL DIG HÄR senast 31/8 för utbildningsstart 21/9

ANMÄL DIG HÄR senast 8/9 för utbildningsstart 29/9
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Avgift: 4 995:- exkl. moms

http://simplesignup.se/event/189224-framtidssaekrad-kompetensfoersoerjning-vaaren-2022
https://simplesignup.se/event/190177-framtidssaekrad-kompetensfoersoerjning-hoesten-2022
https://simplesignup.se/event/190177-framtidssaekrad-kompetensfoersoerjning-hoesten-2022
https://simplesignup.se/event/193238-framtidssaekrad-kompetensfoersoerjning-uppstart-29-sep-2022


Processledare

För mer information
MARIA SÖDERBERG |  DARE CONSULTING  

0733-43 43 43 |  maria.soderberg@dareconsulting.se 

KEITH SIVENBRING |  NEW ACTION  
0730-50 43 00 |  keith.sivenbring@newaction.se 

LINDA BJÖRK,  PROJEKTLEDARE  |  LULEÅ BUSINESS REGION
070-671 41 06 |  linda.bjork@luleabusiness.se
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Keith jobbar med affärsutveckling, kommunikation och ledarskap. 
Maria jobbar med affärsutveckling, kompetensförsörjning och rekrytering. 

De var processledare i arbetet med att ta fram och utveckla metoden 
Framtidssäkrad kompetensförsörjning under 2020 i Luleå Business 

Regions pilotprojekt tillsammans med 14 lokala företagare.
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