
Projektet er støttet af den Europæiske Socialfond 
og tildelt af Erhvervsstyrelsen

PROGRAM
12.00: Registrering og sandwich

12.30: Velkomst 

12.40: ”Det går stærkt – sådan har vi rekrutteret & fastholdt medarbejderne – selvom vi konstant må  
 ændre på metoderne” v. Britt Stehr Larsen, økonomichef, Lindebjerg A/S
 Spørgsmål & svar

13.10: “Employer branding – sådan kan du arbejde med det helt konkret?” v. Tanja Vanman, talent   
 aquisition specialist, Interacoustics A/S
 Spørgsmål & svar

13.40: Pause

14.00: ”Trends i tiden – en professionel headhunter giver sine bedste bud” v. Torben Fox Maule, 
 direktør, C-level Consulting.

14.20: ”Enhver lokal rekruttering i Dinex sker i en global kontekst. Lyt til, hvordan vi arbejder med - fra  
 search til velkomst” v. Lars O. B. Petersen, Chief Human Ressources Officer, Dinex A/S

14.40: Pause

15.00: ”Erhvervslivets dagsordner på Christiansborg - før, under og efter corona”, v. Jakob Brandt,   
 direktør, SMV Danmark 

15.45: Tak for i dag!

INVITATION TIL
NETVÆRKSMØDE

Rekruttering og fastholdelse i en turbulent tid
28. marts 2022 

Fjelsted Skov Hotel og Konference, Store Landevej 92, 5592 Ejby

TILMELDING
Efter først-til-mølle-princippet 
Du kan tilmelde dig mødet HER  

(Linket åbner på en ny side)

PRIS
Gratis 

Dog et no-show gebyr 
på kr. 200

Kan du nikke genkendende til nogle af disse udfordringer?
 

At skaffe gode medarbejdere | At fastholde medarbejderne | At sikre retningen for hele organisationen 
Så har vi samlet en bred vifte af spændende virksomheder, der vil dele ud af deres erfaringer. Få samtidig konkrete værktøjer til, 

hvordan du selv kan gøre i din virksomhed. Selvfølgelig sørger vi for, at der også er pauser til at netværke med de andre deltagere.

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål er du velkommen 

til at kontakte:
Projektleder Charlotte Birkshøj

chfr@tietgen.dk 

Tina Eisenhardt, 
chefkonsulent hos Tietgen

DAGENS MODERATOR 

Britt Stehr Larsen  
økonomichef, Lindebjerg A/S

Tanja Vanman  
talent aquisition specialist, 

Interacoustics A/S

Jakob Brandt 
direktør, SMV Danmark

Torben Fox Maule
indehaver, C-level Consulting

Lars O. B. Petersen
Chief Human Ressources Officer,

 Dinex A/S

OPLÆGSHOLDERE 

https://www.compress-projekt.dk/tilmeldingsmodul?id=MFEC6b19c75bc3e377d658d750db4e698362
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