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VI ÄR ALLA LIKA OLIKA – TILLSAMMANS OSLAGBARA

Föreläsningen ett värdefullt medarbetarskap utforskar mer än bara
en verksamhets värderingar, vad de är, och den naturliga kraft de
har till att få medarbetare att kunna agera själva.
Tillsammans med Mia Hultman sätts strålkastarljuset på hur levande
värderingar, en lockande vision och en stark kultur skapar tydliga
ansvarsgränser som ger möjligheten för alla att växla upp för att få ut allt
av den otroliga medabetarkraft som redan finns i verksamheter.
UTAN MEDARBETARE SOM BLÅSER LIV i tingen
hjälper inte ens de finaste rummen, havsutsikten eller gymmet
med den nyaste utrustningen. Du som medarbetare besitter
makten att måla ert varumärke i de vackraste av färger och
skapa en känsla och ett möte som gör att era kunder vill
tillhöra och komma tillbaka, oavsett vad som händer. Med
samma makt kan du solka ner ert varumärke och säkerställa att
kunden aldrig mer kommer tillbaka. Då spelar det ingen roll
hur mycket reklam eller produktutveckling ni lägger pengar på.
Var rädd om den makten och använd den på bästa sätt!
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” Tack för ditt kloka, lugna och engagerande framförande hos oss i går.
Jag är mycket nöjd med dagen liksom vår kommundirektör. Det blev på en
helt rätt nivå med blandningen av föreläsning, eget reflekterande och mingel.
Jag hörde många positiva kommentarer från deltagarna.”
MARGARETA ÖST HR, NORRKÖPINGS KOMMUN

” Mia ger en färgstark och innehållsrik föreläsning som
ger bestående och användbara verktyg för att
arbeta med värderingar och medarbetarskap – både
på strategisk och praktisk nivå.
Hennes långa erfarenhet och förmåga att skapa
koncept och konkreta arbetssätt skapar engagemang
och en klar bild av arbetet framåt. Vi kan
direkt ta med oss hennes arbetssätt i vår vardag!”
MARIA GRUDÉN CEO, GREAT PLACE TO WORK

” Mia delar alltid generöst med sig av sin
positiva energi och mångfacetterade
erfarenhet i ett medvetet budskap som kan
översättas till din ”vardag”. Hennes
erfarenhet av att föreläsa och nå fram samt
hennes skicklighet att läsa in och möta både
individer och grupper där de befinner sig gör
mig lugn som beställare. Mia lyckas med
konsten att sortera, visualisera samt skapa
värde och förflyttning inom ledarskap likväl
som medarbetarskap.”
RINA JACOBSSON HR-CHEF, UC

MIA HULTMAN är en av Sveriges främsta värderingsexperter. I sitt arbete
som coach för större förändrings- och värderingsprocesser är hon en idé och
kunskapsgivare till verksamheter med fokus på identitetsutveckling.
Under 25 års tid har hon genomfört omfattande utvecklings- och
värderingsprocesser i organisationer. Hennes styrka är att driva processer som
leder, stödjer och bidrar till att besvara frågan hur? för ledningsgrupper såväl
som för medarbetare.
Mia Hultman är föreläsare, facilitator och utbildare. Hennes föreläsningar
och utbildningar berör och väcker tankar och idéer som går att omsätta i
varje deltagares vardag.
2009 debuterade Mia Hultman som författare och har idag skrivit tre böcker varav en är översatt till
engelska. Mia har också genom åren genomfört långsiktiga projekt med en rad stora verksamheter,
du finner både referenser, beskrivning av dessa processer och info om böckerna på Mias hemsida.
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