MIA Konferencen 24. november 2021
Herning Kongrescenter

PROGRAM
Bæredygtigt Arbejdsliv – At lykkes i praksis
8.00 - 8.30

Ankomst, morgenbrød mm.

8.30 – 8.35

Velkomst ved formand for MIA

8.35 – 8.45

Præsentation og Program

8.45 – 9.00

MIA – Facts og året 2020 og 2021

9.00 – 9.30

Bæredygtigt arbejdsliv i et strategisk perspektiv
Anders rammesætter dagen og forklarer, hvorfor det er afgørende,
at vi arbejder strategisk med at gøre arbejdet bæredygtigt, hvis vi
skal sikre gode arbejdspladser, hvor medarbejdernes trivsel og
produktivitet går hånd i hånd.

9.30 – 10.15

Hvordan lykkes vi på alle niveauer i organisationen?
Når vi skal lykkes med at skabe et bæredygtigt arbejdsliv, så er det
den samlede organisation, der skal understøtte den udvikling. Men
hvad kan vi egentlig konkret gøre på de forskellige niveauer af tiltag,
der samlet set giver det bæredygtige arbejdsliv, hvor vi lykkes i
praksis?
Pause, Networking og besøg af stande

Peter Møller Sjøgren,
Formand MIA

10.15 – 10.45

Jan D. Johannesen,
ARLA Foods
Dagens konferencier
Stig Erichsen,
Sekretær MIA
Anders Raastrup
Kristensen, ph.d.,
medstifter af Tænketanken
Bæredygtigt Arbejdsliv &
arbejdsmiljøforsker, KU og
CBS.
Henrik Leslye,
Erhvervspsykolog,
cand. psych.

10.45 – 11.15

Best Day Every Day - At lykkes i praksis, er at lykkes sammen
DHL Express er kåret som en af Danmarks bedste arbejdspladser 3
år i træk og deler deres personlige historier, om en unik organisation
og kultur med stolte og engagerede medarbejdere, som sætter
feedback og de gode historier i højsædet og elsker at fejre hinanden.

DHL Express A/S,
HR Direktør
Sarah Gertraude Olsen

11.15 – 11.45

Samspil mellem ansatte og ledelse – En fælles interesse for
resultater
Klar opgavefordeling og fokus på at alle bliver bedre til at skabe den
gode og trygge arbejdsplads. Arbejdsglæde smitter af hele vejen
rundt også på bundlinjen, samt overskud også til at gøre noget efter
normal arbejdstid .

Gunnar Forum
Landmand
Sandagergaard

11.45 – 12.00

Arbejdsmiljøprisen 2021 – kåring

Peter Møller Sjøgren,
Formand MIA

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 13.30

Rejsen fra mistrivsel til arbejdsglæde
Få en beskrivelse af Nørager Mejeri’s rejse fra erkendelsen om
mistrivsel blandt medarbejderne til beslutningen om at gøre noget for
at genfinde arbejdsglæden, til der hvor vi er i dag.

Nørager Mejeri, Nordex
Food,

Uacceptabel adfærd
Få et indblik i hvordan Arinco har forebygget og håndteret
uacceptabel adfærd gennem fokus, tydelighed og involvering af
medarbejdere på alle niveauer.

Arinco, Arla Foods,
Site Director Hasse
Fensman,
AM-Rep. Packing
department Betina Nexsø

13.30 – 14.00

Mejerichef Torben Hovgaard
AMR, Anita Søgaard Knudsen
EHS Koordinator Jan Larsen

14.00 - 14.30

Opsamling af dagens oplæg
Henrik sætter fokus på de elementer fra cases/oplæg der
understøtter PERMA i praksis mm. på alle niveauer i
organisationen.

Henrik Leslye,
Erhvervspsykolog,
cand. psych.

14.30 - 15.00

Pause, Networking og besøg af stande

15.00 – 16.00

”Hvad er lykken?”
Mennesker har formentlig altid reflekteret over, hvad lykken er: Er
lykken at leve op til normer for et ærefuldt liv? At opleve mest muligt
inden det er for sent? Eller at udleve sit fulde potentiale?
Mange har historisk kæmpet for retten til at være lykkelig, men i de
senere år er ideen om lykken imidlertid ved at skifte fra at være en ret
og til at blive en pligt. For det lykkelige menneske er et produktivt
menneske, og lykken er blevet en pligt, som den enkelte selv har
ansvar for at skabe. Det lyder næsten helt ulykkeligt!

Svend Brinkmann
Professor i psykologi, forfatter og foredragsholder og
er en af de stærkeste
stemmer i debatten om
tidens tendenser, og
hvordan vi kan gå både med
og imod dem.

16.00 – 16.10

Tak fra MIA

Camilla Fenger Roed
Næstformand i MIA

16.10

Tak for i dag

Jan D. Johannesen,
ARLA Foods

VENLIG HILSEN
MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

