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80+ medlemsvirksomheder 
som peers

Som medlem af NOCA får du

7.000+ HR-professionelle at 
sparre med til arrangementerne

40+ årlige arrangementer

Hvad er NOCA? 

NOCA er en forening af store organisationer, der blev etableret i 
2002. Vi er en upolitisk, not-for-profit forening – ejet og drevet af 
medlemmerne – for medlemmerne. 

Formålet med NOCA er at bygge bro mellem forskning og praksis 
indenfor HR samt at facilitere videndeling og erfaringsudveksling 
medlemmerne imellem. Således er vi en forening hvor HR-
forskere og professionelle mødes og deler viden og erfaringer, 
som skaber værdi og øget konkurrencekraft for de enkelte 
medlemsvirksomheder.

NOCA gennemfører netværksmøder, konferencer, studieture mm. 
i Københavnsområdet, Århus og online, der holder medlemmerne 
opdateret indenfor HR-forskning og best practice på både 
nationalt og internationalt plan. 

Aktiviteterne giver medlemmerne mulighed for at forene 
skabelsen af personlige relationer med fagligt samarbejde 
omkring forretningsmæssige udfordringer i et HR-perspektiv. 

En videnbase med inspiration



Online møder
HR relevante emner 

og foredrag

Konferencer
Designet af NOCA eller  
samarbejde m. partnere

Studieture
Til verdens største 

ledelseskonference i USA: 
AOM

NOCAs Årsdag
Heldagskonference med 

keynotes og netværk

Advisory Boards
Netværk for fagansvarlige 

for HR-områder

Hvis der er et emne du tænker på, er vi altid interesserede i at høre fra dig!

Netværksmøder
Møder mellem HR-

fagfæller fra ledende 
danske organisationer

Aktiviteter



NOCA Ejet og drevet af medlemmerne



Hvordan modtager jeg nyhedsbrevet?
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ’NOCAnyt’ lige her!

Hvad hvis jeg savner et arrangement om et bestemt emne?
NOCA er for vores medlemmer og af vores medlemmer. Rigtig ofte er vores 
arrangementer basseret på, hvad der rør sig ude i vores medlemsorganisationer lige nu. 
Har du et emne, som du vil have belyst, så skriv til noca@noca.dk – vi tager gerne en 
dialog.

Hvordan kan jeg se de kommende arrangementer?
Alle vores aktiviteter bliver annonceret i nyhedsbrevet, hvorfra du kan tilmelde dig. Hvis 
du gerne vil se en fuld oversigt over alle vores aktiviteter, så kan du gøre det på NOCAs
hjemmeside her!

Koster det ikke noget?
Nej. Alle medlemsorganisationer betaler et årligt kontingent til NOCA. Det dækker for 
alle medarbejdere i din organisation, og du skal derfor ikke betale for at deltage på 
vores arrangementer. 

Laver NOCA andet end netværksarrangementer?
Ja. Hos NOCA er videndeling og netværk altid i højsædet, så alt, hvad vi laver, er med 
det in mente. Derfor arrangerer NOCA også en årlig studietur til verdens største 
ledelseskonference, Academy of Management, som tiltrækker over 10.000 forskere og 
praktikere indenfor ledelse, organisation og strategi. Konferencen er brugerbetalt, men 
der er selvfølgelig rabat for NOCA-medlemmer. Herudover engagerer vi os også i 
diverse forskningsprojekter og konferencer for at sikre, at vi altid har den nyeste HR-
viden at dele med vores medlemmer.  

Q&A

https://www.noca.dk/nocanyt/
mailto:noca@noca.dk
https://www.noca.dk/noca-kalender/kommende-aktiviteter/
https://www.noca.dk/academy-of-management/


Q&A

Hvad gør jeg hvis...

... jeg gerne vil have min egen bruger og eget login til noca.dk?
Hvis du ikke har dit eget login til vores hjemmeside, så kan du skrive en mail til 
noca@noca.dk, oplyse dit navn og email, og så opretter vi dig. Du vil herefter modtage en 
mail med dit personlige login.

... jeg gerne vil tilmeldes et arrangement?
På vores hjemmeside kan du se alle vores arrangementer.
Hvis du ikke har en bruger, tilmelder du dig via tilmeldingsknappen på det enkelte event, så 
åbnes en kort formular, som du skal udfylde.
Hvis du har en bruger, logger du ind på noca.dk med dit personlige login. Så går du ind på 
det arrangement, du gerne vil tilmeldes og klikker du på tilmeldingsknappen, og så er du 
tilmeldt!

... jeg gerne vil afmeldes et arrangement?
Hvis du var logget ind på noca.dk, da du tilmeldte dig, kan du se en oversigt over de 
arrangementer, du er tilmeldt. Ønsker du at afmelde dig et arrangement, går du blot ind på 
arrangementet og trykker på knappen ”Afmeld mig”.
Du kan også altid skrive en mail til noca@noca.dk, og så afmelder vi dig.

... jeg bliver syg? 
Vi ser gerne, at folk afmelder sig senest 24 timer før arrangementets start. Skulle du dog 
blive syg, så send da en mail til os hurtigst muligt på noca@noca.dk, og så registrer vi dig 
som afmeldt.

... jeg har andre spørgsmål?
Du er altid velkommen til at skrive til os på noca@noca.dk eller ringe på 33 13 18 00. Vi står 
altid klar til at hjælpe! 


