Personalepolitisk Messe 2010 - meld dig før din nabo!
Den 12. januar 2010 åbner Bella Center dørene til den Personalepolitiske Messe 2010. Flere tusind af dine
fagfæller fra kommuner og regioner kommer for at høre om de nyeste og mest banebrydende projekter
inden for det personale politiske felt
Og du kan stadig nå at komme med! De populære arrangementer melder, at det stadig er muligt at få
plads, men at det går stærkt med tilmeldingerne. Alle aktiviteter har en vis kapacitet – og tilmeldingen sker
efter først-til-mølle princippet. Så – tøv ikke for længe med at tilmelde dig og dine kolleger til messen.
Tilmelding sker på: http://www.gribhverdagen.nu/85/tilmelding-deltager.aspx
Du kan læse om messens mange aktiviteter i programmet her
http://www.gribhverdagen.nu/UserFiles/gribhverdagen.nu/file/Program-PPM2010.pdf
Print programmet ud for at skabe dig et optimalt overblik!
Hvad kan du opleve på messen?
Dagen byder på stærke oplevelsesvitaminer i form af ca. 100 workshops, peptalks og dialoger mellem dig
og fagfolk, der brænder for at skabe attraktive offentlige arbejdspladser.
Vi har inviteret en af verdens førende stress-forskere, den norske Hege R. Eriksen til at fortælle om den
nyeste viden om, hvad der skaber et godt arbejdsmiljø. Her er der run på pladserne. Det samme er der hos
sundhedshjulets bagmand Chris MacDonald, der holder foredrag om motion og sund livsstil. Du har stadig
mulighed for at møde Danmarks mest berømte plejehjemsleder Thyra Frank og en af verdens førende
eksperter i arbejdsglæde, Alexander Kjerulf – men også her meldes der om mange interesserede. De fire
meditationsworkshops er ved at være udsolgt – det samme gælder Aikidoworkshoppen, hvor der
undervises i alternativ konfliktmægling.
Dyk ned i programmets store og flotte udbud af aktiviteter og find netop det, der interesserer dig
allermest. Diskutér med dine kolleger hvordan I kan plukke fra det store program, så I bringer mest mulig
inspiration med jer hjem til jeres arbejdsplads.
Det koster kun kr. 500 at deltage og prisen dækker al forplejning og alle aktiviteter på messen.
Vi glæder os rigtig meget til at byde dig og dine kolleger velkommen indenfor.
Tilmeldingsfristen til messen udløber søndag den 15. November 2009.

