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Vi har verktygen!

www.kahemi.com
HÅLLBART HUMANKAPITAL
- Change Management & Executive Coaching -

KAHEMI är managementföretaget som förenar psykologi, ledarskap
och tron på att inre motivationsfaktorer skapar god hälsa och lönsamhet.
Vi har Skandinavien som primärt arbetsfält, samt representant även i London.

TJÄNSTER I URVAL

Varför tappar vi de bästa?

Från specialist till chef

Goda medarbetare utvecklar produkten och
skapar mervärde. Att förlora de högpresterande
är kostsamt. Ibland utvecklas dock de främsta
medarbetarna förbi eller åt ett annat håll än sin
arbetsplats. Hur förvaltar vi företagets
främsta resurser?

En god specialist är inte nödvändigtvis en god
chef. Minska kostsamma felrekryteringar genom
kvalitetssäkrad intern succession och effektivt
ledningsstöd.
En bra rekrytering betalar alltid sig själv!

Optimera organisationens engagemang.

Strategier för kvalitetssäkrad
internsuccession.

Vaccinera dina medarbetare Hög fart kompenserar inte
mot ohälsa och stress. - Komplementär
företagshälsovård, HR, KBT.

för felaktig riktning. - Facilitering av
förändring.

Genom proaktivt arbete på signaler av ohälsa
säkras medarbetarnas och företagets mående.
Vi erbjuder genom unika samarbeten en komplett kedja med paket för kvalitativt hälsofrämjande arbete.

Arbetsgruppens samspel och effektivitet är den
kanske mest kritiska faktorn för att lyckas med
förändringsarbeten. Facilitatorn koordinerar
gruppen och leder utvecklingsprocessen mot
gemensamt satta mål.
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CONSCIOUS COMMUNICATION AMPLIFIES GROWTH

Hållbart Humankapital

kahemi.com

- där HR, Sustainability och Employer Branding möts.
Hållbarhet är ett vitt begrepp som inkluderar såväl den
traditionella definitionen (ekologisk och ekonomisk)
men även områden som rör individens mentala
och fysiska hälsa, samhällsklimatet och mellanmänsklig interaktion. Begreppet rör sig således
fritt över, och suddar till viss del ut, gränserna
mellan HR, Sustainability, Employer Branding
och Internsuccession. Sjukskrivningar, felrekryteringar och stress leder till kostsamma
effektivitetsdropp, produktionsbortfall
och ett ständig ökade ohälsotal
- vilket är allt annat än hållbart.

Vad är humankapital?

Vad är ett hållbart företag?

Företagets humankapital är värdet av medarbetarnas utbildning, färdigheter, talanger,
hälsa, kreativitet och kompetenser. Tillsammans
med produkten och tjänsten är medarbetarna
(humankapitalet) företagets främsta resurs.

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet,
miljöhänsyn och socialt engagemang förenas med
långsiktigt och inkluderande medarbetarskap.

Hållbart humankapital
Engagerade medarbetare utvecklar produkten
och skapar mervärde för företaget. Att systematiskt syna och optimera de faktorer vilka säkerställer medarbetarnas varaktiga engagemang,
kan sägas vara grunden för ett
hållbart humankapital.

Hållbarhetsinventering
av humankapitalet
KAHEMI genomför Hållbarhetsinventering av de
för företaget viktiga nyckelpersoner, baserat på
skattningar och metoder från ramverket för SDT
och Hållbart Humankapital.

www.kahemi.com
Michael Högberg
Tel: +46 (0)730 32 46 46
Mail: info@kahemi.com
Besöksadress: Spångatan 20 - Malmö

GOTT MEDARBETARSKAP - WWW.KAHEMI.COM

Vi lever i en allt mer komplex värld. Möjligheter varvas
ständigt med utmaningar. Nya krav på kunskap, ledarskap
och hållbarhet ställs för att möta ett arbetsliv där ohälsa
länge varit ett ökande problem. Ingen enskild metod eller
person löser allt. Därför har vi sett värdet av samverkan
- att teknik, kropp, team och ledarskap förenas i en kraftig
fight för hållbarhet och för det goda medarbetarskapet!
Genom modern teknologi och beprövad vetenskap, fångar Howdy-appen
upp tidiga signaler på ohälsa, varpå ett beredskapsteam bistår med att
skapa handling. Howdy mäter och förbättrar personalens hälsa för
hållbar förändring.

Långsiktig individuell ledarträning
i en tydlig och strukturerad form
– detta ger riktigt vass utveckling
för både ledare och verksamhet.

howdy.se

Personalen är jämte produkten företagets främsta
resurs. KAHEMI optimerar team och långsiktigt
medarbetarskap, löser konflikter och implementerar strategier för ett hållbart humankapital.
kahemi.com

”En modig ledare vågar
fatta bra beslut!”

hallhagenledarskap.se
Världsmästaren i mellanvikt 1999-02 Armand Krajnc ger via sitt unika
träningskoncept med 108 övningar, alla möjlighet för alla få ut högsta
möjliga potential av sin träning. Låt ”Twelve Rounds” förändra er syn på
träning - boka skräddarsydda inspirationsdagar!
armandkrajnc.com

