
H
K

 
IN

S
P

IR
A

T
IO

N

PROGRAM FOR
FORÅR 2018
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Virksomheds- 
og Kompetencecenteret

Svend Aukens Plads 11
2300 København S

Tel: 3330 2940
Mail: vkc@hk.dk

Du kan tilmelde dig til 
HK Inspiration på HK.DK 
i kursuskalenderen under 
fanebladet Job & Karriere 



11. JANUAR 17.00 - 20.00

EMPLOYABILITY                           
OG SPORSKIFTE 

Interesserer du dig for din egen karriere-
udvikling? På denne workshop vil du høre 
oplæg om emnet og dele din viden og erfa-
ringer med de andre deltagere. Der vil være 
øvelsesopgaver og diskussioner.

15. MARTS 17.00 - 20.00

"STÅ FAST"

Konstant udvikling af kompetencer, selvet 
og personligheden er en af del helt store 
tendenser i vores kultur. I dette foredrag 
spørger Svend Brinkmann, om vi nu har nået 
grænserne for, hvor megen fleksibilitet og 
omstillingsparathed, mennesker kan kapere.

20. FEBRUAR 17.00 - 20.00

HVAD ER AGIL                                                                               
PROJEKTLEDELSE?

Dette foredrag er en introduktion til agil pro-
jektmetode i komplekse projekter, hvor man 
måske ikke ville forvente, at den agile projekt-
ledelsesform kunne anvendes med succes. 

12. APRIL 16.30 - 19.00                                                                 
HILLERØD

BARSELSCAFÉ

Kom og hør om rettigheder og regler i for-
bindelse med graviditet, adoption og barsel.

6. MARTS 17.30 - 20.30
HILLERØD

PERSONDATALOVEN

Arbejder du med personfølsomme oplys-
ninger som fx cpr-numre, e-mailadresser 
eller helbredsoplysninger? Så kom og få en 
grundig introduktion til de mange regler, der 
påvirker arbejdet i din digitale hverdag. 

15. MAJ 17.00 - 20.00

SÅDAN FÅR DU EN ENERGI- OG 
GLÆDESFYLDT KARRIERE

Har du tænkt over, hvad der især er med til 
at gøre dig glad for at gå på arbejde? Udover 
et godt arbejdsmiljø ligger der noget meget 
grundlæggende bag. Kom med til denne 
aften, hvor du lærer om fundamentet for en 
energi- og glædesfyldt karriere.

7. JUNI 17.00 - 20.00

SLIP STRESS UD AF                                                                    
SKAMMEKROGEN

Dette foredrag handler om sammenhængen 
mellem stress og skam og om, hvordan men-
nesker reagerer på stress. Kom og hør forslag 
til, hvordan man kan håndtere to forskellige 
typiske reaktionsmønstre på stress.

23. APRIL 17.00 - 20.00                                                                           
HILLERØD

SYGEDAGPENGELOVEN

Kom og få grundlæggende viden om regler 
og lovgivning om sygedagpengeloven på 
dette fyraftensmøde. 


