
 

ANSVARLIG FOR HR, 

FINANCE & PAYROLL 

Netværk for Head of Payroll, HR og Finance 

De daglige udfordringer, som Head of HR, Finance & Payroll deler på tværs af 

brancher og markeder, skaber barske betingelser for at holde omkostningerne 

nede og samtidig motivere og lede de enkelte medarbejdere.  

Hvordan sikrer du, at de værste faldgruber undgås, så du som leder skaber en 

succesrate så høj som mulig? Og hvordan styrker du din leder-DNA, så der 

skabes en højere grad af tillid mellem dig som leder og dine medarbejdere?          

Sparring, vidensdeling og egen personlig udvikling er nøgleordene. 

Som en del af Rigéts netværk for Head of HR, Finance & Payroll, kan du forvente 

at øge din faglighed og dine personlige og ledermæssige kompetencer. Du får et 

fortroligt fristed, hvor du kan få kvalificeret sparring på de problemstillinger, som 

du støder på i hverdagen. 

Gennemgående temaer i netværket  

• Kombination af at være faglig leder og specialist 

• Fremtidens lederskab – Ledelse opad og nedad 

• Rapporteringer 

• Ansættelsesret – Personalejura 

• Digitalisering & optimering af arbejdsprocesser 

• Fremtidens HR, Payroll & Finans funktion 

• Onboardingprocesser 

 

Målgruppen og det afgørende personmatch 

Netværket er for Head of HR, Finance & Payroll funktioner og -processer, med 

ledelsesansvar på samme niveau, men fra forskellige virksomheder og 

brancher.  

Vi arbejder både med emnerne sammen i hele gruppen, og andre gange tager vi 

højde for, at et emne bedst belyses i mindre interessefællesskaber. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

DET FÅR DU HOS RIGÉT 

 

• 5 årlige møder i din fortrolige 

netværksgruppe inkl. en årlig 

netværksmiddag 

 

• Virtuelle møder imellem 

netværksmøderne, efter 

behov. 

 

• Ekstern inspiration på 

møderne efter behov 

 

• 4 årlige seminarer med 

faglige, forretningsmæssige 

emner på tværs af alle 

netværksgrupper i Rigét  

 

• Udover den løbende sparring 

fra din netværksgruppe, 

tilbydes du en-til-en coaching 

sessioner med en facilitator 

efter behov 

 

• Professionel mødefacilitering 

af en erfaren facilitator, der 

sikrer reel værdi i alle 

møderne 

 

• Between-job ordning, der 

sikrer, at du stadig kan være 

en del af netværket, såfremt 

du mister dit job  

 

 

Prisen for et medlemskab hos 

Rigét er kr. 15.495,-  excl. moms 

for 12 måneders medlemskab. 

(Ved indmeldelse opkræves et 

gebyr på kr. 2.500). 

•  

 

 

Gruppen faciliteres af chefkonsulent  

René Krieger Christensen. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 

kontakte René på mail: rc@rigetnet.dk 

eller telefon: 51 22 43 54. 



 

SCOPE FOR NETVÆRKET – HR, FINANCE & PAYROLL  
 

Formålet med netværksgruppen  

Formålet med netværket er, at medlemmerne får inspiration til at udvikle sig både fagligt & personligt i fortrolige rammer.  

Målet er ligeledes at etablere værdiskabende relationer til andre personer og virksomheder og endeligt at øge sin 

personlige markedsværdi, til gavn for sig selv og den virksomhed man er en del af.   

 

Deltagerkreds og sammensætning 

Netværksgruppens deltagere er udvalgt og matchet således at deltagernes erfaring, organisatoriske niveau, størrelse, 

mængde af databehandling, virksomhedstyper og brancher giver bedst muligt udgangspunkt for sparring og videndeling. 

Netværket vil hovedsageligt være for deltager som er ansvarlige for løn til 50-500 medarbejdere.  

Der er typisk mellem 14 og 16 deltagere i netværksgruppen. 

 

Møderne er kendetegnet ved: 

• Debat med udgangspunkt i problemstillinger, som er kendetegnende for netværksgruppens ansvarsområder og 

virksomheder  

• Arbejde med konkrete cases fra deltagernes ansvarsområde og virksomhed  

• Erfaringsudveksling og fortrolig sparring  

• Naturlig variation mellem teoretisk og praktisk tilgang til problemstillingerne  

• Lejlighedsvise, relevante indlæg fra udvalgte ressourcepersoner med særlige kompetencer i forhold til emnet  

• Dele viden og drage nytte af hinandens erfaringer også mellem møderne 

 

Det får du hos Rigét: 

 

• 5 årlige møder i din fortrolige netværksgruppe inkl. en årlig netværksmiddag 

• Virtuelle møder imellem netværksmøderne, efter behov. 

• Ekstern inspiration på møderne efter behov 

• 4 årlige seminarer med faglige, forretningsmæssige/tværfaglige emner på tværs af alle netværksgrupper i Rigét. 

Her får du mulighed for relations opbygning samt sparring med andre netværk. Du har mulighed for at invitere en 

kollega fra din virksomhed med til seminarerne 

• Relationer til andre ansvarlige for HR, Finance & Payroll fra nationale og internationale virksomheder 

• Udover den løbende sparring fra din netværksgruppe, tilbydes du en-til-en coaching sessioner med facilitatoren 

efter behov 

• Between-job ordning, der sikrer, at du stadig kan være en del af netværket, såfremt du mister dit job – et godt 

netværk er guld værd – både i medgang og modgang! 

• Professionel mødefacilitering af en erfaren facilitator, der er fast tilknyttet gruppen, og som sikrer reel værdi i alle 

møderne. Facilitatoren står for al administration samt planlægning og opfølgning af alle møder.  

 

 

Facilitatorens rolle & ansvar 

Det er facilitatorens ansvar at sætte rammerne og vælge de procesværktøjer, der giver deltagerne det bedst mulige 

udbytte ud fra de skiftende problemstillinger. Rigéts facilitator har ansvaret for tilrettelæggelse og facilitering af møderne 

samt efterfølgende opfølgning. Det er facilitatoren, der efter behov skaber kontakt til relevante, faglige kompetencer med 

henblik på inspiration og undervisning af deltagerne. Det er endvidere facilitatorens opgave at varetage al administration 

i forbindelse med netværket.  

 

Priser 

Prisen for et medlemskab hos Rigét er kr. 15.495,- kr. excl. moms for 12 måneders medlemskab. Ved optagelsen betales 

et éngangsbeløb på 2.500 kr. excl. moms.  
 


