
Danmarks største og vigtigste messe for HR-branchen er lige om hjørnet 

 

HR-messen i Øksnehallen i København er blevet det årlige samlingssted, hvor HR-folk lader sig 

inspirere af nye tendenser og får nye faglige input. 

- Man får inspiration til hverdagen om, hvordan man opererer som HR i en organisation, 

man får set tingene udefra og opdager de nye trends på HR-markedet som fx det øgede 

fokus på de attraktive kandidater og den større jobrotation, fortæller Nina Vensild, 

salgschef i TEMP-TEAM Danmark. 

Ikke mindre end ni internationale og danske Keynotes-talere, fire energifyldte Power Corner-

talere, fire HR-talkshowgæster og 150 udstillere står klar til at inspirere med spændende 

foredrag. 

Oplev blandt andre følgende keynote speakers: 

 Flemming Poulfelt, Professor, CBS (Bestyrelsesformand i TEMP-TEAM)  

 Niels Lunde, Chefredaktør, Børsen 

 HR Manager Michael Holm, Lego 

 Lektor, ph.d. Pia Søltoft, Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet 

 HR Chef Dorthe Dinesen, Tivoli A/S 

 Thomas Rasmussen, Vice President, HR Data & Analytics, Royal Dutch Shell 

Derudover kan deltagerne på messen møde en anden af TEMP-TEAMs ledere, Vibe Puggaard, i 

en paneldiskussion omkring rekruttering i Speakers Corner kl. 14.00. 

Få kaffe med hjem 

Hos TEMP-TEAM glæder Nina Vensild sig meget til, at messen løber af stablen: 

- Jeg glæder mig utroligt meget til at hilse på kunder og nye samarbejdspartnere. Det er 

en oplagt mulighed for at få en snak om jobmarkedet og indvie kunder i vores metoder 

til at håndtere og matche vikarer og kandidater på,” siger hun og tilføjer: 

 

- I år står vi klar med en pose fairtrade-kaffe til at tage med hjem, så kom forbi og få en 

snak med en af vores dygtige konsulenter om tidens trends på jobmarkedet. 

Du finder TEMP-TEAM på stand nr. 83. 

I år er temaerne for konferenceprogrammet Morgendagens medarbejdere og HR & Big Data. 

Træfpunkt Human Resources den 30. september og 1. oktober 2015 kl. 9-16. 

Bestil gratis billet og spring køen over ved at forhåndsregistrere dig på www.traefpunkt-hr.dk 

Klik på menupunktet ”For besøgende”      ”Få gratis adgangsbillet til messen” 

 

Læs mere om: 

TEMP-TEAMs ydelser inden for bl.a. rekruttering og vikarservice: https://temp-team.dk/ 

http://www.traefpunkt-hr.dk/
https://temp-team.dk/


Træfpunkt Human Resources: http://www.danskhr.dk/traefpunkt-hr 

http://www.danskhr.dk/traefpunkt-hr

