KO N F E R E N C E I S Ø N D E R B O R G

24. MARTS 2020

PROGRAM
VELKOMST
v/ Lokalformand og konferencier

HJERNESMART LEDELSE
v/ Anette Prehn

JAGTEN PÅ DEN PERFEKTE PRÆSTATION
– SOM LEDER
v/ Peter Bredsdorff-Larsen

PAUSE OG NETWORKING
med lette forfriskninger

DEN MENNESKELIGE FAKTOR
v/ Hardeep Dhanjal

AFRUNDING

LEDERNE

– bringer dig sikkert ind i fremtiden
Lederne er en interesseorganisation og A-kasse for ledere og
andre betroede medarbejdere. Vi repræsenterer mere end 125.000
medlemmer, og vi har som den eneste faglige organisation i
Danmark specialiseret os i ledere og ledelse – derfor hedder vi
Lederne.

Klædt på til fremtiden
Som medlem kan du trække på en bred vifte af eksperter, der har
erfaringen og kompetencerne til at udvikle dig og hjælpe dig videre,
når du møder udfordringer i lederjobbet. Hvad enten du er ny eller
garvet som leder, ruster vi dig til fremtidens arbejdsliv, sikrer din
relevans og klæder dig på til morgendagens ledelsesudfordringer.
Vi står til rådighed for dig, når du har brug for rådgivning og sparring
om karriere, løn, trivsel, uddannelse og ledelse. Vi tjekker også
din kontrakt eller opsigelse og vejleder om ferie, barsel og andre
ansættelsesretlige vilkår. Vi tilbyder tryghed i form af A-kasse,
pension og en lang række attraktive privatforsikringer.

Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 13.00-16.30
Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, 6400 Sønderborg

•
•
•
•
•
•

Kan du ikke deltage d. 24. marts, afholder vi lignende
konferencer andre dage.

Vi ses på lederne.dk

PRIS
Medlem af Lederne: 300 kr. – Ikke-medlemmer: 500 kr.
TILMELD DIG PÅ LEDERNE.DK/KONFERENCETOUR

– Leder, sådan viser du vejen

Gennem mere end 100 år har vi arbejdet for at udbrede god ledelse
og give vores medlemmer de bedste rammer og forudsætninger for
en succesfuld karriere som leder. Vi ved derfor, hvad det kræver at
være leder, og at det er noget særligt at være den, der går forrest.

Som medlem får du;

TID OG STED

FØLGESKAB

Et stærkt juridisk tema at trække på
Personlig rådgivning om karriere, løn og trivsel
Udvikling af dine lederkompetencer gennem LederSparring®
Tryghed via A-kassen og mulighed for lønsikring
Organisation og A-kasse for kun 554 kr. pr. måned
Netværk – eksklusivt for medlemmer.

Anette Prehn

Peter Bredsdorff-Larsen

Hardeep Dhanjal

Hjerneformidler, sociolog og
bestsellerforfatter

Master i organisatorisk coaching
og håndboldlandstræner

Topinspirator, motivator
og musiker

OPLÆGSHOLDERE
Anette Prehn – Hjerneformidler, sociolog og bestsellerforfatter
Anette beskæftiger sig med at undersøge, hvordan mennesker styrker deres
praktiske evne til at håndtere forskelligartede og svære situationer. Dette
arbejder hun blandt andet med i sin bog ”Hjernesmart ledelse”, som er
henvendt til ledere, der vil arbejde med sig selv.
I sit indlæg kommer Anette ind på, hvordan du som leder kan mestre
hjernens spilleregler. Mange ledere gør ubevidst hjernen til en modspiller,
hvilket begrænser deres evne til at etablere følgeskab. Forstår du i stedet
hjernens præmisser, og hvordan du arbejder med dem, kan det give dig mere
energi og gennemslagskraft som leder og dermed styrke din evne til at etablere
et naturligt følgeskab fra dine medarbejdere.

Peter Bredsdorff-Larsen – Master i organisatorisk coaching og håndboldlandstræner
Lederen er afgørende for udvikling af en vinderkultur, hvor medarbejderne
engagerer sig og tager ansvar for toppræstationer i hverdagen.
Ved at involvere medarbejderne og teamet i at have fokus på alle
komponenter, der bidrager til gode resultater, træner lederen organisationen
i at udvikle en følgeskabskultur, der vinder over konkurrenterne. Og som
samtidig udvikler et attraktivt arbejdsmiljø.
Med baggrund i mange succesfulde år som træner for både lands- og
klubhold, og med de foreløbige resultater fra et forskningsprojekt i udvikling
af vinderkultur, serverer Peter et humørfyldt og inspirerende oplæg, der
stiller skarpt på ledelsesmæssige tilgange og værktøjer der bidrager til, at
medarbejderne og teamet bliver en langtidsholdbar succes.

Hardeep Dhanjal – Topinspirator, motivator og musiker
For at skabe succes som menneske og leder er du nødt til at ville det helhjertet!
Der skal være et stærkt ønske om at opnå succes, uanset om det gælder dine
medarbejdere eller dig selv som leder.

FØLGESKAB

LEDERNES
KO N F E R E N C E TO U R

Som leder har man en hektisk hverdag med mange opgaver, møder
og medarbejderansvar.

Vi afholder i foråret 15 konferencer. Du kan opleve fire forskellige temaer:
Vinderteamets DNA, Følgeskab, Bæredygtig ledelse og Fremtidens
arbejdsplads.

– Leder, sådan viser du vejen

Samtidig er der en forventning fra omgivelserne om, at man går forrest
og viser en klar retning for sine medarbejdere, når der kommer nye
opgaver ind. Det kan ofte være en svær balance og en hård disciplin,
som kræver mentalt overskud og indre styrke, da det er et nyt og
ukendt territorie, der skal betrædes.
Herudover er relationen mellem leder og medarbejder også mere
kompleks end tidligere. Det er i mange situationer ikke længere nok,
at lederen har en formel magt. Lederen skal også sikre sit følgeskab
ved at få medarbejderne i spil via inspiration, meningsdannelse og
arbejdsglæde, da det giver dem den ekstra lyst, der er nødvendig for
at skabe de ekstraordinære resultater sammen.
Vigtigheden af at kunne etablere følgeskab understøttes af Forbes
Magazine, der skriver, at det er én af de syv vigtigste egenskaber for
en leder i 2020. Og det giver mening, da det viser sig, at i teams, hvor
lederen etablerer stærkt følgeskab, stiger effektiviteten og
medarbejdertilfredsheden væsentligt.
På konferencen får du forskellige værktøjer og perspektiver på,
hvordan du som leder arbejder målrettet med dig selv og dine
omgivelser og skaber et stærkt følgeskab.

Her kan du se en oversigt over alle konferencerne:
• Aalborg – Følgeskab
• Aarhus – Vinderteamets DNA
• Esbjerg – Følgeskab
• Fredericia – Følgeskab
• Glostrup – Vinderteamets DNA
• Greve – Følgeskab
• Herning – Følgeskab
• Hillerød – Bæredygtig ledelse
• Næstved – Bæredygtig ledelse
• Odense – Bæredygtig ledelse
• Randers – Vinderteamets DNA
• Rønne – Følgeskab
• Slagelse – Fremtidens arbejdsplads
• Sønderborg – Følgeskab
• Viborg – Følgeskab

BÅDE MEDLEMMER OG IKKE-MEDLEMMER ER VELKOMNE.

God løn motiverer ikke alene dine medarbejdere til at slå konkurrenterne.
Der skal være et indgående ønske om at være de bedste og en forståelse
for, at den enkelte er afgørende for en samlet succes. Det er dit job som
leder at skabe den følelse og dermed få det nødvendige følgeskab.

Mød blandt andre: Anette Prehn, Jens Romundstad,
Christian Ørsted, Kim Kristensen og mange, mange flere.

Hardeep tager afsæt i disse vigtige pointer om følgeskab, motivation og
ledelse. I bedste entertaintment-stil leverer Hardeep en inspirationssnak, der vil
sende dig opløftet ud af salen.
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BÅDE MEDLEMMER OG IKKE-MEDLEMMER ER VELKOMNE.

