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Hvad har HR til fælles med
Chandler fra TV-serien ”Venner”?
Hvornår har du sidst forklaret dine omgivelser om
dit job? Og er det svært?
Vi har som inspiration bedt en række HRansvarlige om at besvare: ”Hvordan fortæller du
om dit job i HR til venner, familie og kollegaer?”
Det er der kommet nogle gode forklaringer ud af.
Læs de 6 personlige bud og få en forklaring på, hvad HR-folk har til fælles med Chandler Bing fra
”Venner”.
LÆS MERE OG FÅ SVARET PÅ, HVAD CHANDLER BING ARBEJDER MED…

Mød den danske organisation
Gode kundeoplevelser og tilfredse kunder er
vigtigt for os. For at sikre fokus på dette har vi
styrket vores organisation og tilpasset den måde,
vi servicerer vores kunder på.
Konsulentgruppen i Danmark er blevet forstærket
med 3 nye konsulenter, hvoraf et par er gamle
kendinge fra branchen. Samtidig har alle kunder
nu fået dedikeret en Account Manager, som er ansvarlig for at sikre tilfredshed i dagligdagen, optimal
udnyttelse af jeres løsning og at hjælpe med opsætning og tilpasninger.
Få et mere detaljeret indblik i vores nye danske organisation, og hvordan vi arbejder.
LÆS MERE…

http://www.anpdm.com/newsletter/3587883/414B59467148445E4A71[19-10-2017 10:36:20]

HR og Chandler Bing | Den danske organisation | Velkommen til nye kunder

ProMark Brugerkonference
Der er ved at være fyldt op, men vi satser på der
bliver plads til alle på ProMark
brugerkonferencen, som afholdes den 12. maj i
Nyborg.
Dagen indledes af den kendte stand-up komiker
Lasse Rimmer, som med sin knivskarpe hjerne
og sans for improvisation vil lægge grunden for
en udbytterig dag.
Vi forventer ca. 100 deltagende kunder, og
mange er allerede tilmeldt, men der er stadig plads. Vel mødt!
LÆS MERE OG TILMELD DIG KONFERENCEN...

Nye kunder
2015 blev endnu et godt år for Mark Information,
hvor vi formåede at fastholde vores position som
den førende leverandør af Workforce
Management-løsninger i Norden gennem øget
engagement hos eksisterende kunder og salg til
nye kunder.
Siden årsskiftet 2015 har vi budt velkommen til en række nye kunder:
• Coor Service Management (NO)
• Easyfood A/S (DK)
• Hand2Mouth (UK)
• Heidelberg Cement Sweden AB (SE)
• Helmet Integrated Ltd. (UK)
• J. Nørgaard Petersen A/S (DK)
• Karolinska Insitutet (SE)
• Konga Mekaniska Verkstad AB (SE)
• Lantmännen Schulstad A/S (DK)
• MacDuff Shellfish (UK)
• Mammen Mejeri A/S (DK)
• Mobylife (DK)
• Skare Meat Packers K/S (DK)
• St1 Refinery AB (SE)
• Stavnskaer Fragt (DK)
• Stryhns A/S (DK)
• Sydbank (DK)
• TCR A/S (DK)
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• Tele Greenland A/S (DK)
• Unibake Germany GmbH & Co. KG (DK)
• VikingGenetics Fmba (DK)
• Vital Petfood Group A/S (DK)
• Aarhus Universitet (DK)
LÆS MERE...
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