HAVA BHT SA
inviterer til fagseminar
Samspill, arbeidsglede og sunt selvsnakk
Relasjonshøvdning Marco Elsafadi

Trivsel på arbeidsplassen
Seniorforsker Ragnhild Bang Nes
Torsdag 20. april 2017 kl 16.00 – 19.30
SANDERSTØLEN, GOLSFJELLET
Marco Elsafadi er palestinsk flyktning fra Libanon og kom til Norge med familien i
1987. Han er basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i
12 år. Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på
godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre opp og
bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst rundt vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?
I 2016 vant Marco Mesternes mester. Han har holdt en lang rekke med foredrag oppigjennom
karrieren. Da han var 32 år ble han alvorlig syk og var lam i seks måneder. Han mobiliserte alle
krefter for å komme tilbake på bena. Nå deler han av sine livserfaringer og mestringsstrategier.
Marco har en fantastisk formidlingsevne og en energi som smitter. Vi gleder oss til et foredrag til
inspirasjon og ettertanke!

Ragnhild Bang Nes er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis
ved Universitetet i Oslo med en doktorgrad i psykologi. Forskningen hennes
inkluderer særlig studier av stabilitet og endring i livskvalitet, trivsel og psykiske
plager, genetiske og miljømessige påvirkningsfaktorer, personlighet,
arbeidsdeltakelse og sykefravær. Ragnhild formidler forskning på en overbevisende og lett
tilgjengelig måte.
Hennes foredrag vi ha fokus på trivsel på arbeidsplassen. Kan det kreves? Kan det skapes? Og i så
fall hvordan? Vi ser frem til presentasjon av ny forskning og anvendbar kunnskap!

Velkommen til inspirasjon og faglig påfyll på Golsfjellet!
Det er nyttig å dele slike opplevelser – kom gjerne flere fra din arbeidsplass!
Pris for konferansen er kr 695,- pr person fra medlemsbedrifter i HAVA BHT SA.
Pris for ikke-medlemmer er kr 795,-.
Registrering og servering av baguetter, kaffe, te og frukt fra kl 16:00.
Årsmøte i HAVA BHT SA arrangeres kl 15:00 samme dag.
Årsmøte og seminar krever påmelding.
Påmelding innen 12. april sendes post@hava.no eller ved å ringe oss på tlf 32 08 63 80.

