Branschkryssning 23-24 maj

HÅLLBART
LEDARSKAP
i städbranschen

Städbranschen Sveriges första stora konferens och
utbildningsdagar om ledarskap i städbranschen.
B RA N S C H DAG A R N A vänder sig till alla som
har någon form av ledarskap i sin befattning
eller till de som funderar på att ta steget till att
bli ledare eller chef.
Att vara chef och ledare är inte lätt i en ”tuff”
bransch. Ledar- och chefskapet är extra viktigt
i dessa situationer, att leda med omtanke och
tillit. Som chef och ledare är du en otroligt viktig person för att höja yrkets status och locka

fler ungdomar till yrket
Inspireras av föreläsare, chefer och ledarare
i olika befattningar som delar med sig av sin
stora kunskapsbank.
Givetvis innehåller våra branschdagar
workshops och nätverkande samt en givande
minimässa där du får möjlighet att träffa branschens städleverantörer.

PROGRAMPUNKTER
DAG 1 .

Moderator: Christina Holmefalk

09:30

Samling i terminalen plan 2 med
smörgås och kaffe, nätverkande och
mingel
		
10:30
Ombordstigning på M/S Gabriella
11:00-11:30

Städbranschen Sverige – om
Hållbart ledarskap i Städbranschen
Matthias Lindholm, ordförande

Tillitsfulla organisationer presterar
bättre! Anders Lundin, Värde		grundsfabriken

DAG 2 .

07:30-09:00 Frukostbuffé
09:00-09:45 Hur får vi bästa effekt med ett gott
ledarskap, Christian Dolk, Borago
09:45-11:15

Workshops och minimässa

11:15-12:00

Vårt personliga ledarskap i Torsås
Bostads Fastighets AB
Paul Törnqvist, Verksamhetschef
– Jag brinner för att se människor
växa och utvecklas, säger Paul!

12:00-12:45

Nyckel till framgång. – Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, sjukgymnast/ergonom och Maria Flanagan
Sundqvist, individ- och grupputvecklare.

12:45-13:00

Reflektioner/Summering och avslut

11:30-12:30

12:30-13:15

Konferenslunch inkl. måltidsdryck

13:15-14:15

Hur får man till en förändringsresa
– Hans-Otto Halvorsen – arbetsrättsadvokat med ledande befattningar inom tjänstesektorn under
30 år

14:15-15:15

Hållbart ledarskap med
”digitala glasögon” – Jörgen
Sannesmoen VD Datec A/S

15:15

Mingel och nätverkande

16:00

Ombordstigning på Viking
Cinderella

16:00-17:30

Föreläsning hos leverantörerna/
utställarna

20.00

Tre rätters á la cartemiddag i
Seaview inkl. dyckespaket

Moderator: Christina Holmefalk

13:00-14:00 Viking buffé lunch
14:00-15:00 Egen tid på båten
15:15

Ankomst till Stockholm

KONFERENSANMÄLAN OCH PRISER
Singelboende, Seaside Comfort/
Inside Comfort 		
Medlemspris, Städbranschen Sverige

4.500:4.000:-

Dubbelboende Seaside Standard
Medlemspris, Städbranschen Sverige

4.300:3.900:-

Utställarplats 			
Medlemspris, Städbranschen Sverige

12.000:9.000:-

I priserna ingår föreläsningar, trerätters middag
inkl. dryckespaket, frukostbuffé, två lunchbufféer,
kaffe, te, vatten och frukt, hela kryssningen samt
boende i hytt enligt ovan.

Priserna är exklusive moms
Anmälan är bindande
Anmäl ditt deltagande till:
Carina.bomanhelgesson@stadbranschensverige.se
eller på telefon 08-410 969 72.
Ange singelboende eller dubbelboende

PRESENTATION AV FÖRELÄSARE
C H R I ST I N A H O L M E FA L K Moderator.
En centralgestalt inom städbranschen.
Som egen konsult samarbetar hon ofta med
utbildningar. Med erfarenhet som ordförande i Sveriges Rengöringstekniska Förbund,
SRTF, 2002-2010.
Hon arbetar nu som styrelseledamot i
Almegas hemserviceföretag samt enhetschef
för Rengörare Näslund Hemma.
Sedan våren 2018 sitter Christina med i Städbranschen Sveriges styrelse och har ansvarsområde hushållsnära tjänster.
C H R I ST I A N D O L K Borago
HUR FÅR VI BÄSTA EFFEKT MED ETT
GOTT LEDARSKAP
Christian har arbetat med utveckling av
ledare under 20 år på Borago. Tidigare
yrkesofficer med gedigen bakgrund
inom beteendevetenskap och många
skolor i ämnet ledarskap.
– Inom serviceyrket lokalvård finns vi
ledare med varierande ansvarsområden
och förutsättningar.
– Att balansera befogenheter och ansvar på ett sätt som
främjar organisationens bästa är en utmaning för att lyckas.
– Det handlar inte om dig, utan om vad dina medarbetare
presterar. Hur lyckas vi med att skapa energi och motivation
hos individer och grupper så att bästa effekt kan uppnås, säger
Christian.
A N D E R S LU N D I N Värdegrundsfabriken.
TILLITSFULLA ORGANISATIONER
PRESTERAR BÄTTRE!
Anders Lundin pedagog, idrottsledare,
elittränare och före detta förbundskapten i handboll samt certifierad förändringsledare.
Hans ämnesområde är kommunikation i alla dess former. Meden gedigen
erfarenhet från lagidrott har han kompetens att få med hela
gruppen och få den att gå åt samma håll. Anders vet också
vikten av att lyfta individen för att gynna gruppen. Han vet att
rätt kombination skapar sensation och framgång!
Topp 3 i kategorin Sveriges bästa föreläsare.
PAU L T Ö R N QV I ST Verksamhetschef Lokalvård – Kommunikation i Torsås Bostads &
Fastighets AB.
VÅRT PERSONLIGA LEDARSKAP I TORSÅS
BOSTADS FASTIGHETS AB
Har i Torsås kommun byggt upp städorganisationen från grunden där han anställt alla medarbetare, utformat och ansvarar för budget
och inköp.
Paul brinner för att se människor växa och utvecklas!
att kunna skapa jobb, ge en person rätt förutsättningar och en
inkomst att kunna försörja sig och sin familj det får mig att må
bra.

Pauls mål är att ha medarbetare som känner sig trygga i sin
arbetssituation med tydliga riktlinjer och förväntningar, skapa
unika lösningar till kunden, erbjuda rätt tjänst till rätt kund och
på så sätt få nöjda kunder med långa kundrelationer vilket även
skapar trygghet för medarbetarna.
H A N S - OT TO H A LVO R S E N Arbetsrättsadvokat.
HUR FÅR MAN TILL EN FÖRÄNDRINGSRESA
Utbildad arbetsrättsadvokat och har haft
olika ledande befattningar inom tjänstesektorn under 30 år, bl. a som HR direktör
på SAS, VD SAS Ground Service och L & T,
samt divisionschef på Lernia utbildning.

MATTHIAS LINDHOLM L&T
Affärsutvecklingschef, ordförande
Städbranschen Sverige.
STÄDBRANSCHEN SVERIGE – OM
HÅLLBART LEDARSKAP I STÄDBRANSCHEN

JÖRGEN SANNESMOEN VD Datec A/S.
HÅLLBART LEDARSKAP MED
”DIGITALA GLASÖGON”
Den snabba digitaliseringen i branschen och
generelt kräver mer av oss som chefer. Med
digitala medarbetare och mer digital utrustning följer både utmaningar och möjligheter.
Jørgen Sannesmoen, VD för bolaget Datec
AS, som utvecklar CleanPilot, har över dom
20 års senaste åren implementerad digitala
verktyg i over 300 bolag i städbranschen i Norge.
Han berättar om erfarenheten av hur implementeringen av
digitala verktyg påverkar ledarskap i organisationer och hur
lätt vi glömmer att det vi som är ledare som styr tekniken och
inte tekniken som styr oss. Den största utmaningen är inte i
tekniken, men hur ska vi utvecklas som ledare tillsammans med
tekniken
SA RA L I N D B E R G O C H M A R I A F L A N AG A N S U N D QV I ST Författare till boken Nyckel till framgång – Organisatorisk och social arbetsmiljö,
NYCKEL TILL FRAMGÅNG
De föreläser på ett lustfyllt sätt om den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. De pratar
om hur vi kan skapa friska
arbetsplatser där människor
trivs, mår bra och presterar.
De lyfter fram det systematiska arbetsmiljöarbetet för
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som en nyckel
till framgång.

HELA SVERIGES SAMLINGSPLATS FÖR STÄDBRANSCHEN
www.stadbranschensverige.se | info@stadbranschensverige.se
+46 8-410 969 72 | Box 920 03 | 120 06 Stockholm

