
 

 

 

HUMAN RESSOURCE - PARTNER 

Fortrolig netværksgruppe for personer som arbejder som HR-Partner 

Som medlem af netværksgruppen for HR-partnere får du adgang til et 

professionelt netværk & relationer. Det kan bidrage til at udvikle dine faglige 

kompetencer, sikre nye indsigter til din organisation, og som tilbyder dig sparring 

på dine faglige, ledelsesmæssige og strategiske udfordringer i et fortroligt rum. 

 

Du inviteres til et uforpligtende opstartsmøde med henblik på etablering af 

netværksgruppen: 

Mandag d. 14. november kl. 14.00 – 16.00  

hos Nordsjællands Konference center, Gydevang 39 -41, 3450 Allerød 

Udpluk af relevante temaer for netværksgruppen netop nu. 

• Forretningens strategi og HR’s indsats 

• Fremtidens organisering og lederskab – generelt 

• Fremtidens HR-funktion – trends og forventninger 

• HR-partner roller og succeskriterier 

• HR-partnerens navigering og indflydelse i organisationen 

• HR-partnerens markedsværdi 

• Personanalyse værktøjer pro/cons – erfaring 

• Onboarding, Performance Management, Talent Management, Talent 

Acquisition, HR Value Proposition 

• Stakeholder management – HR medarbejderens mangeartede roller 

• Diversitet og inklusion 

 

Det er netværksgruppen og facilitatoren, som i fællesskab udvælger relevante og 

aktuelle temaer for møderne. 

Tilmeld dig HER, eller send en mail til pb@rigetnet.dk. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Program for informationsmødet 

mandag den 14. november  

kl. 14.00 – 16.00 

 

Kl. 14.00 

• Velkomst, formål med 

mødet, præsentation af 

deltagere og Rigét A/S  

Ved Peter Balstrup, CEO & 

facilitator hos Rigét A/S 

 

• Hvad kendetegner den gode 

netværker? 

 

Kl. 14.15 Relevante og aktuelle 

temaer og emner 

• Workshop: Dilemmaer og 

succeskriterier for HR 

Partnere og HR-funktionen  

 
• Pause (Kaffe/the/kage 

frugt) 

 

Kl. 15.40 

• Det videre forløb i netværket 

for HR-partnere 

 

Kl. 16.00 

Tak for i dag 

 

 

 

 

Gruppen faciliteres af Sussie Hartelius.  

 

 

Peter Balstrup, 

CEO & facilitator hos Rigét A/S 

 

 

 

https://rigetnet.dk/hr-human-resource/
mailto:pb@rigetnet.dk
https://www.linkedin.com/in/sussiehartelius/
https://www.linkedin.com/in/peterbalstrup/


 

SCOPE - NETVÆRKET FOR HR-PARTNERE 
 

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.   

Der er en stor åbenhed i gruppen og samtidigt 100% fortrolighed.  

Deltagerkreds og sammensætning 

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

og brancher giver bedst muligt udgangspunkt for sparring og videndeling. Der er typisk mellem 10 og 14 deltagere i 

netværksgruppen. 

Netværket er for personer, som arbejder med Human Ressource. Både HR-Partnere, HR-business partnere og HR-

specialister er i målgruppen. Match vurderes individuelt.  

Forskellige størrelser og brancher fra servicesektoren, produktion og kommercielle virksomheder. Det gør, at du som 

deltager for værdi af at få perspektiver fra de forskellige 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. 

 

 

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 (Den varme stol – Reflekterende team) 

• 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, fysiske møder i din fortrolige netværksgruppe inkl. en årlig netværksmiddag. Herudover tilbydes virtuelle, 

faciliterede møder i gruppen efter behov 

• Ekstern inspiration på møderne hvor relevant 

• 3 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 

• 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 er kr. 16.495 kr. excl. moms for 12 måneder. Ved optagelsen betales et éngangsbeløb på 

2.500 kr. excl. moms.  
 


