
Gå-klogere-
hjem-møder 

Hold gå-hjem-møder og andre faglige
arrangementer på din arbejdsplads

– i samarbejde med IDA 
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Få ny faglig viden
Som medlemsorganisation er det vores vigtigste opgave at styrke dig i dit ar-
bejdsliv som privatansat. Det gør vi blandt andet gennem specialiseret rådgivning, 
relevante ydelser, faglige netværk – og kompetenceudvikling. IDA tilbyder dig og 
din virksomhed, at vi samarbejder om at planlægge og holde faglige arrangemen-
ter på jeres arbejdsplads. 

Her kan du se forskellige møder og arrangementer, som vi tidligere har holdt med 
succes. De kan bestilles som beskrevet til jeres virksomhed. Du kan også bruge 
dem som inspiration til nye emner, og så skræddersyr vi et nyt koncept sammen. 
Herefter skal I blot sørge for at indkalde kollegerne og lægge lokaler til – vi sørger 
for alt det praktiske. 

Hold et gå-hjem-møde…
Et gå-hjem-møde varer et par timer og bliver typisk efterfulgt af en let servering 
og masser af snak.

Forslag til tema: Big Data, disruption og robotter – 
hvad byder fremtiden på
Et eller flere foredrag om eksponentielle teknologier og netværkseffekten, som 
væsentlig driver i digital teknologi, og som skaber af maskinparken bag data-
opsamling. Hvad betyder disruption for virksomhed? Er I klar? 

Forslag til tema: Planlæg din karriere
En god karriere er, når jobbet er meningsfyldt, og man føler, at man har indflydelse 
på de daglige opgaver. Karrieren skal dog plejes gennem hele arbejdslivet. Man 
skal vælge den rigtige karrierevej, og man skal holde sig markedsklar – hvad enten 
man er leder, specialiseret projektleder eller selvstændig. Få gode råd til at plan-
lægge karrieren, og find ud af, hvad der virker og ikke virker for dig. 
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Forslag til tema:  Arbejdsmiljø, trivsel og det modsatte
Foredrag om psykologien, der styrer hverdagen på arbejdet og den vigtige balan-
ce mellem ansvar og indflydelse 

Forslag til tema: Fra Lokal til Global – når globalisering 
påvirker arbejdsdagen
Foredrag om den svære balance mellem rettigheder på det danske arbejdsmarked 
og globale virksomheders ønsker til sine medarbejdere. Der gives også bud på, 
hvordan man forener dansk arbejdspladskultur med udenlandsk ledelseskultur. 

… eller vælg et helt 
kompetenceforløb
Vi kan også tilbyde at holde et længerevarende kompetenceforløb på jeres 
arbejdsplads. Det kan enten skræddersyes til præcis jeres behov, eller vi kan 
tilbyde det forløb, som er beskrevet her. 

Tema: Optimer dit (arbejds-) liv 
Dette kompetenceforløb har til formål at give deltagerne bedre indsigt i egne fag-
lige og personlige kompetencer, og øge deres bevidsthed i forhold til deres karrie-
re og deres egen kompetenceudvikling. Forløbet består af tre moduler fordelt på 
tre dage, og giver indsigt i nogle centrale værktøjer fra den positive psykologi.
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Brug IDA på arbejdspladsen

Hvis du og din virksomhed vil holde et arrangement i samarbejde med IDA, skal 
du blot kontakte os, så vi kan aftale nærmere. 

Er du medlem af en virksomhedsgruppe (VG) eller akademikerklub (AK) på din 
arbejdsplads, kan du i første omgang tale med din kontaktperson i VG/AK besty-
relsen, som derefter kontakter os. 

Du er også altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller 
blot ønsker at vide mere om, hvad IDA i øvrigt kan tilbyde dig og din virksomhed. 

Kontakt os på mss@ida.dk eller 33 18 55 32

Læs mere på ida.dk

541 -730
Svanemærket tryksag




