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ISS deltar på IFMA Nordic Workplace 4
december
ISS deltar med 4 programpunkter:
09:00-09:45
Inledningsanförande Peter Ankerstjerne, VP Group Marketing ISS A/S Service Management – the “new” frontier in creating great FM experiences
10:00-10:15
Prisutdelning Stora FM-priset – Juryns ordförande Håkan Bryngelson
(ordförande Almega) delar ut årets pris. Uppsatsen som vinner 1:a pris tilldelas

50 000 kr. De två uppsatser som tilldelas 2:a pris tilldelas 25 000 kr vardera.
Finalister i årets tävling är:
- Hållbart agerande inom Facilities Management – Fem förslag på förändrande
arbetssätt vid
outsourcing av Elin Johansson och Hanna Ceder - Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm
- Vakanstider inom kommersiella fastigheter av Jens Kvarnström och Marcus
Altengård - Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
- Aktivitetsbaserat – ett arbetssätt för en aktiv framtid av Bob Gustafsson Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
13:00-14:00 Workshop med Peter Ljungbro, projektledare offentlig sektor,
ISS - Future of Public Sector Outsourcing - ISS 2020 Vision - Framtiden för
outsourcing inom offentlig sektor
Copenhagen Institute for Future Studies har tillsammans med ISS tagit fram en
studie kring framtiden för outsourcing inom offentlig sektor. Samtidigt som den
offentliga sektorn kommer att möta fortsatt ökade krav på återhållsamhet,
effektivitet samt miljömässigt hållbara tjänster blir också slutanvändaren mer
krävande och förväntar sig personlig och skräddarsydd service på samma sätt som
de får inom
den privata sektorn. Vilka faktorer ligger bakom utvecklingen och hur kan FMleverantörer och offentlig sektor tillsammans möta framtidens utmaningar?
Peter Ljungbro, ISS, tar oss igenom de viktigaste huvuddragen från studien och
öppnar för en
gemensam diskussion om innehållet.
13:00-14:00 Workshop Årets pristagare i Stora FM-priset– presentation av
uppsatserna och frågestund
Årets pristagare i Stora FM-priset håller en kort presentation av de vinnande
uppsatserna och
svarar sedan på frågor från IFMAs ordförande Erik Ahrsjö och andra intresserade.
Ta chansen att personligen möta författarna, ta del av deras förslag för fmbranschen och knyta värdefulla kontakter med framtidens fm-proffs.
Hållbart agerande inom Facilities Management – Fem förslag på förändrande

arbetssätt vid outsourcing av Elin Johansson och Hanna Ceder
Vakanstider inom kommersiella fastigheter av Jens Kvarnström och Marcus
Altengård
Aktivitetsbaserat – ett arbetssätt för en aktiv framtid av Bob Gustafsson
Fullständigt program: http://ifma.se/wp-content/uploads/2014/10/Interaktivtprogram-f%C3%B6r-web-141013.pdf

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. I
samarbete med sina kunder driver ISS engagemang och välbefinnande hos
människor, minimerar påverkan på miljön samt underhåller fastigheter. ISS gör
allt detta genom en unik kombination av data, insikter och service excellence på
kontor, fabriker, flygplatser, sjukhus och i andra miljöer över hela
världen. www.se.issworld.com
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