Hur kan HR bidra till ett innovativt klimat och ett systematiskt
innovationsarbete?
•
•
•
•

Vad har HR för möjligheter och ansvar kopplat till systematiskt innovationsarbete?
Vad innebär innovationsledarfunktionen?
Vad innebär den nya ISO standarden för Innovation management, kommer under 2018?
Vad är nyttan för medarbetare, verksamheten och hur kan man komma igång?

Välkommen till ett frukostseminarium med fokus på hur HR funktionen proaktivt kan stötta och
bidra till organisationens innovationsförmåga. HR-funktionen har en strategisk roll för att skapa
bästa möjliga förutsättningar för en innovativ kultur och kan även arbeta proaktivt med konkreta
ansvarsområden och aktiviteter. Vi ger exempel på hur systematiskt innovationsarbete bidrar till
ökat engagemang, tydligare måluppfyllelse, starkare varumärke och en mer hållbar verksamhet
samt medarbetare som mår bra!
Du får också veta mer om den nya yrkesrollen innovationsledare, men även från perspektivet
attrahera rekrytera och behålla våra talanger. Vi ger också en inblick i den nya ISO standarden för
innovation management.
Ewa Soame, personalstrateg från Motala kommun bidrar med sina erfarenheter kring att
implementera ett systematiskt innovationsarbete. Goda exempel såväl som lärdomar som kan
göras bättre och inte minst drömmar/möjligheter framåt!
Annika Remnefjord, HR konsult på Region Östergötland inspirerar meds sina tankar om HR rollens
möjligheter och ansvar för att bidra till ett innovativt klimat.

Välkommen på seminariet!
FÖR VEM?
NÄR?
VAR?
KOSTNAD

Ansvariga för HR frågor
6 mars 2018 kl 8.00-10.00.
Kaffe från 7.30
Gjuterigatan 1C, Linköping
400 kr ex moms

Anmälan
Ewa Svensson, ewa@crearum.se, 0708-159238
Sista anmälningsdag den 2 mars
BG 5618-3080 (märk betalningen med namn) via
Swish mot kvitto på plats, alternativt faktura.

Har du någon inom HR som är intresserad, sprid gärna!

Om Crearum
Välkommen!
Ewa Svensson och Kristina Swenningsson, Crearum
Ewa Soame, Motala kommun
Annika Remnefjord, Region Östergötland

Crearum
Gjuterigatan 1 C
582 73 Linköping

Crearum är ett avknoppningsföretag från
Linköpings universitet. Vi är experter på kreativa
processer och strukturerat innovationsarbete och
skapar engagemang och fokus för
verksamhetsutvecklingen genom att
vidareutveckla innovationsförmågan i privata och
offentliga organisationer.

www.crearum.se
Från kreativa idéer till innovativa lösningar

