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HR Summit 2018

22.5.2018 klo 14.00–17.00
Hilton Helsinki Kalastajatorppa

HR as
a Value Coach
What talent changes could reshape
the trajectory of your business?
How do you execute
the needed talent changes?
What business returns do you get
from the talent changes you make?

Kuinka HR
siirtyy 2.0:sta 3.0:aan?
Järjestyksessä neljäs HR Summit pidetään keväisenä iltapäivänä Hilton Helsinki Kalastajatorpalla.
Kutsumme mukaan niin HR-johtoa kuin heidän partnereitaan linjajohdosta.
Meillä on ilo saada guruksi puhumaan CEO.worksin perustaja ja toimitusjohtaja Sandy Ogg,
joka näkee suuret tulevaisuuden mahdollisuudet HR:llä, jos se pystyy kehittymään 3.0-tasolle ja
kytkemään talentin arvon luomiseen.
HR on ikään kuin portinvartija, jota ilman toimitusjohtajan on vaikea päästä 3.0-tasolle omassa
roolissaan.
HR Summit 2018 on tiivis sessio, päivitys uusimpaan HR-ajatteluun.
Osallistumisella ei ole hintaa, mutta etukäteisilmoittautuminen on välttämätöntä.
Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa!
Piia Heikkilä
HR Summit, projektijohtaja,
vanhempi konsultti, HR-asiantuntija

”When Great is NOT Good Enough”

Aloitamme tasan kello 14.00, joten tule ajoissa paikalle. Kannessa kuvattu
ohjelma kestää klo 16.00 saakka. Varaa aikaasi myös kuullun sulatteluun
ja dialogiin kollegoiden ja Sandyn kanssa, sillä ohjelman jälkeen meillä on
tunnin mittainen Wine & Cheese Reception klo 17.00 saakka.
Osallistujat saavat myös otsikossa mainitun Sandy Oggin
painomusteentuoksuisen uuden kirjan signeerattuna.

HR Thought Leader Sandy Ogg
Sandy Ogg has spent 30+ years learning with successful CEOs what
they need to do to consistently generate new, more and better value
for customers faster than their competitors. Their insights, collective
wisdom and best practices have informed the CEO.works methodology.
Most recently Operating Partner, Private Equity Group at Blackstone
(blackstone.com) in New York, Sandy previously served as Chief Human
Resources Officer for Unilever in London and as Senior VP, Leadership,
Learning and Performance at Motorola.

Ilmoittautuminen

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista 7.5.2018 mennessä.
Kerro nimesi, tehtävänimikkeesi ja yhteystietosi ilmoittautuessasi joko nettisivujen kautta
www.viagroup.fi tai sähköpostitse info@viagroup.fi.

