
UTBILDNING I EMPLOYER BRANDING 

Välkommen på utbildning i employer branding & rekrytering via sociala medier och digitala 
plattformar. MRF tillsammans med Klöver Dam Marknadsbyrå AB erbjuder er en heldags 
utbildning så att ni enkelt och kostadseffektivt ska kunna rekytera den personal ni behöver 
och få rätt personer att hitta till just er.

Vi kommer bland annat att gå igenom följade:
• Hur beter vi oss när vi söker jobb 2017 och hur tar vi emot kommunikation?
• Ert varumärke som arbetsgivare på sociala medier - hur fungerar det?
• Målgrupp och varumärke i det digitala  - att förstå och planera 
• Hur involverar du din personal för att rekrytera nya medarbetare?
• Hur mycket påverkar er befintliga personal vilka som blir intresserade av ert företag?
• Effektiva modeller för att skapa innehåll som engagerar
• Juridik i sociala medier - policies, rättigheter m.m.

Utbildningen ger er en stabil grund för att arbeta med rekrytering via sociala medier 
och digitala plattformar på ett strategiskt och taktiskt sätt. Ta gärna med egna fall från er 
verksamhet så hjälper vi till att ringa in styrkor och utvecklingsmöjligheter och anpassar 
övningarna efter era behov. Utbildningen ger er också massor av inspiration om hur ni 
enkelt kan låta era medarbetare bli en naturlig del i era framtida rekryteringsprocesser. 
För att få ut det mesta av denna utbildning är det mycket bra om både personer från 
Marknadavdelningen samt HR finns representerade.

AGENDA 
Samling & kaffe  09.00-09.30
Del 1   09.30-12.00
Lunch   12.00-13.00
Del 2   13.00-15.00
(inkl korta pauser i passen)

Vem utbildar oss?
Jennifer Erdtman driver och äger Klöver Dam Marknadsbyrå AB, som arbetar med många 

olika delar av marknadsföring och marknadsstrategi. Jennifer har sedan tidigare en bakgrund 

från fordonsbranschen och har arbetat på Scania, Audi Sverige & Volkswagen Sverige. Hon 

föreläser och håller kontinuerligt utbildningar inom både Sociala Media, Content Marketing, 

Employer Branding och Google Analytics. Företag som tidigare gått hennes utbildningar:  

Svenska HockeyLigan, Färjestad BK, Moderaterna i Södertälje & Mälardalen, Klövern AB, 

Hockeyallsvenskan IKO, Kransens Gummi AB, mfl.

Läs mer om henne och byrån på www.kloverdam.com


