Hur blir företag i Gävleborg mer

hälsosamma, kreativa
& effektiva?
Hur

mår
människor bra i
förändringar?

Hur ger hälsofrämjande arbete
lönsamhet och
effektivitet?

Det vill forskare inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle undersöka tillsammans med företag i Gävleborg. Här erbjuds näringslivet en chans att inspireras av
innovativ forskning och delta i ett gemensamt utvecklingsarbete för att stärka ledarskap,
medarbetarskap och attraktiva arbetsmiljöer som ger energi och god hälsa i företaget.
Tillsammans vill vi hitta lösningar, framgångsfaktorer och arbetssätt för att skapa effektiva, innovativa och hälsofrämjande företag. Vill du vara med på resan?
I samarbete med ThinkThank Sweden bjuder vi in till en eftermiddag med smakprov och
inspiration från forskare inom området samt samtal kring hur gemensamma utvecklingsprojekt kan se ut baserat på näringslivets behov.

Dag: 24 april
Tid & Plats: Except, Sjötullgatan 9 Plan 5, Hudiksvall.
Kl: 12.00-15.00

Program:
• Lunch och nätverksdialog med andra företagare

Hur skapa

förutsättningar
för kreativitet,
arbetsglädje och
innovation?

Hur

bygga
kontor och psykosocial miljö för hälsa
och effektivitet?

• Välkommen och introduktion
Inspirationsföreläsningar:
• Vad är ett hälsofrämjande och effektivt ledar- och medarbetarskap?
• Vilka vinster kan företag nå med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete?
Forskargruppen presenterar projektidéer
• Dialog: Vad behöver små- och medelstora företag för ett bra arbetsmiljöarbete?
Vilka utmaningar har företag inom ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö?
Hur kan företag och forskare arbeta tillsammans?
• Avslutning- Hur går vi vidare? Möjlighet att skriva upp sig på en kontaktlista vid
intresse av att medverka i kommande FoU-projekt. Vi avser att samla ihop de
erfarenheter vi fått med oss från de två seminariedagarna och återkomma med ett
fördjupat projektförslag via e-post.

Anmälan:

Här gör du anmälan senast 19 april.

Utveckling
av individ och
organisation på
sikt?

Utveckla

det hälsofrämjande
och effektiva ledaroch medarbetarskapet?

Kontakt:
Johan Larsson, Tekn. Dr., ansvarig för forskargruppen L MA A tel: 070 - 390 03 90
Peter Kollin, ThinkThank Sweden, Grundare & Innovatör tel: 072 - 207 53 43

Varmt välkomna!

