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Har du fundet os på LinkedIn @Partner Revision? 

Rådg ivende  Rev iso re r  -  med  d ig  i  cen t rum

Program kl. 15.00 - ca. kl. 18.00:
• Ankomst, kaffe og kage

• Velkomst af Partner Revision

• Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

• Præsentation af High on Life - Juice

• Juice og netværk

GÅ HJEM MØDE Onsdag den 24. januar 2018
JYSK park, Loungen, Ansvej 108, 8600 Silkeborg

Rekruttering af medarbejdere 
- Med juice og netværk

 Har du også svært ved at rekruttere medarbejdere? Er din virksomhed ”spændende” nok til at tiltrække de 
gode medarbejdere? Eller mangler du viden om, hvordan du bedst - og nemmest - kommer i gang med at 
gøre det rigtige?

Du har mulighed for at få inspiration og svar på dine spørgsmål, når du melder dig til Gå Hjem Mødet den 
24. januar 2018, hvor erhvervscoach Jesper Dalhus tager emnet under kærlig behandling. 
Ingen spørgsmål er hverken for store eller små.

Der vil være mulighed for netværk og smagsprøver på juice serveret af High on Life. 

Jesper Dalhus, erhvervscoach og ejer af  
JEMAC Kommunikation ApS.

Jesper arbejder med rekruttering, salgs-
træning, LinkedIn kurser og lederudvikling. 
Jesper har mere end 20 års erfaring, men 
sørger for at værktøjerne løbende bliver 
forfinet og tilpasset, så de passer til  
moderne business.

High on Life by Mads Bo 

High on Juice er din mobile juicebar, der 
serverer lækker friskpresset økologisk 
juice til dit arrangement. Vi vil gerne slå et 
slag for at skifte kaffe, sodavand og vin ud 
med en anderledes forfriskning - nemlig 
friskpresset juice af frugter og grøntsager. 
En juicebar er en station for sundhed, smil, 
farver og inspiration. 

GRATIS:
Tilmelding:
Senest den 22. januar 2018 på 
mail til Jeanette Bjerregård,
jb@partner-revision.dk
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