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Historier, analyser og nyeste kunnskap innen Workforce Management
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Vil du vite hvordan det går med
virksomheten? Spør HR!
HR bidrar med verdifull innsikt til ledelsen. Det
fremgår av personlige intervjuer med HRpersoner i seks forskjellige bedrifter. Innsikt i
sykefravær, lønnsutvikling og turnover topper
listen over de mest vanlige rapportene.
Her kan du se en oversikt over de vanligste
typene rapportering fra HR, som gjør en forskjell
for ledelsen og lese om deltakernes personlige erfaringer med ledelsesrapportering.
SE OVERSIKT OG LES MER...

ProMark webinarer
I mars og april har du muligheten til å få korte
presentasjoner av ProNotify – automatisert
varsling med e-post (18/3), ProJect – registrering
av prosjekt- og aktivitetstid (1/4) og den enkle,
webbaserte brukerflaten ProPortal (28/4).
Presentasjonen foregår via internett
(TeamViewer) og tar ca 30 minutter. Ingen
forkunnskaper i ProMark er nødvendig, så sjekk våre webinarer og se hvilke som passer deg.
LES MER OG MELD DEG PÅ...

Støtt Barncancerfonden
Hvert år rammes ca. 300 familier i Sverige av det
ufattelige: et barn får kreftdiagnose.
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Barncancerfonden arbeider for å underlette livet
for de familiene. Den viktigste oppgaven er å finansiere forskning og utdannelse innenfor
barnekreftområdet. Fondet får ingen støtte fra staten, fylke eller kommune, men er helt avhengig av
bidrag fra privatpersoner og bedrifter.
Mark Information ønsker å støtte Barncancerfonden og deres arbeid i kampen mot barnekreft. Dette vil
vi gjøre sammen med våre kunder i felles aktiviteter.
Om du avtaler et møte med eller formidler kontakt slik at vi kan avtale et møte med en virksomhet for
å introdusere ProMark, så gir vi 200 kroner til Barncancerfonden.
Hjelp oss å støtte Barncancerfonden!
STØTT BARNCANCERFONDEN GJENNOM Å AVTALE ET MØTE MED OSS...
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