Sted:

Tag hånd om trivslen
- opnå bonus på bundlinjen

MAGION,
Tinghusgade 15, 7200 Grindsted
Dato:
Torsdag den 19. september 2019
Tid:
7.40 – 9.30
Pris:
Gratis
Tilmelding: https://www.cabiweb.dk/netvaerkarrangementer/arrangementer-og-konferencer/
Arrangementet gennemføres ved minimum 20 deltagere.

PÅ VEJ og Cabi inviterer til morgen-netværksmøde.
Mød op i MAGION torsdag den 19. sep., når PÅ VEJ og Cabi sætter spot på medarbejdertrivsel, unge og netværk.
Målgruppe: Alle virksomheder i Billund, Grindsted og omegn der ønsker at netværke og sætte spot på trivsel.
Program:
7:40 - 8:00:
8.00 - 8.15:
8:15 - 9:00:

9:00 - 9.30:

Tjek in, kaffe, morgenmad og netværk
GO ‘morgen, info og status om PÅ VEJ ved Ole Marcussen, formand, PÅ VEJ
Tag hånd om trivslen ved Ann Cathrine Lebech Hoe, seniorkonsulent, Cabi
 Hvorfor giver det mening at tale om trivsel
 Få indblik i redskaber til at fremme trivslen på din arbejdsplads
 Sammenhæng mellem trivsel i din virksomhed og PÅ VEJ projektet
Netværk, mere kaffe og tak for i dag

Bliv klogere på god trivsel, mistrivsel og hvordan din virksomhed kan få gladere medarbejdere og godt arbejdsmiljø.
For alle virksomheder er der god grund til at sætte fokus på trivsel. Medarbejdere, der er mentalt ovenpå og trives, er
produktive medarbejdere og dermed et plus for forretningen.
Manglende arbejdstrivsel påvirker derimod effektivitet, produktivitet og kvalitet i opgaveløsning. Lav trivsel kan også medføre
tab af selvværd og professionel selvtillid samt skade relationer på arbejdspladsen.
PÅ VEJ projektet bidrager til at flere unge trives og kommer i uddannelse eller job. Trivsel og godt arbejdsmiljø i din
virksomhed, er essentielt for at I – virksomhederne – kan bidrage til at hjælpe de unge videre i livet via uddannelse,
beskæftigelse eller afklaring.
Der er meget at vinde for alle – og det behøver ikke at være kompliceret.
Det får du med fra morgenmødet:
 Information og status om Projektet PÅ VEJ
 Øget viden om trivsel og mistrivsel
 Brugbare værktøjer til at forebygge mistrivsel og håndtere fx sygefravær/stress blandt dine medarbejdere.
 Netværk med lokale virksomheder
Arrangementet vil bestå af oplæg, små øvelser og refleksioner samt netværk, så du går derfra med konkrete redskaber til at
kunne gøre en forskel. Brug et par timer og vær klar til at tage hånd om trivslen i din organisation.
Ekstra: Cabi tilbyder individuel og gratis Trivsels-sparring til virksomheder
På dagen vil vi også tilbyde et gratis opfølgende besøg i virksomhederne. Med udgangspunkt i virksomhedens konkrete situation
og behov vil vi sparre og rådgive om, hvordan de kan forbedre trivsel og den mentale sundhed på arbejdspladsen. (Gælder for
virksomheder med op til 300 ansatte.)

Læs mere om:
PÅ VEJ: http://paa-vej.dk/

Kontakt for spørgsmål:
Ole Marcussen, formand, PÅ VEJ
25557960

Cabi, bedre arbejde til flere: https://www.cabiweb.dk

Ann Cathrine Lebech Hoe, seniorkonsulent Cabi

