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18. september 2012 

Tidligere spindoktor lærer ledere at netværke i Aarhus 

Hvordan kan man bruge sit netværk til at udvikle sine 

lederkompetencer og nå sine karrieremæssige mål? Det er spørgsmålet 

på konferencen ”Netværk som karrierebooster”, som Lederne 

arrangerer i løbet af efteråret. Tirsdag den 9. oktober står 

lokalafdelingerne Lederne Kronjylland og Lederne Østjylland bag 

konferencen, som afholdes i Turbinehallen i Aarhus. 

På konferencen kan man møde den politiske kommentator og tidligere 

spindoktor for Anders Fogh Rasmussen, Michael Kristiansen, som vil 

fortælle om, hvordan han hele tiden bruger sit netværk i sin hverdag, 

og hvordan det har styrket hans mangeårige karriere på den politiske 

scene. 

På programmet står også iværksætteren Michelle Hviid, som står bag 

datingkonceptet ”Running Dinner”, der får singler til at netværke, 

samt partner i Flensby & Partners, Rune Sørensen. De vil med afsæt i 

egne erfaringer inddrage deltagerne i, hvordan man kan opbygge og 

holde netværket ved lige, og hvordan man kan bruge netværk til at 

komme tættere på drømmejobbet.  

Afdelingsformand for Lederne Kronjylland Kirsten Hvid Schmidt ser 

især frem til at høre, hvad Michael Kristiansen kan bidrage med på 

konferencen. 

- Han er en mester i netværk, eftersom hele hans arbejdsliv må siges at 

være bygget op omkring dét at netværke. Som leder bør man være 

bevidst om vigtigheden af at skabe relationer – ikke kun i 

forretningsøjemed, men også for ens personlige og professionelle 

udviklings skyld, særligt fordi arbejdsliv og fritid i stigende grad 

hænger sammen, siger Kirsten Hvid Schmidt. 

 

Konferencen i Turbinehallen er rettet mod ledere på alle niveauer, og 

både medlemmer og ikke-medlemmer af Lederne er velkomne. Til-

melding kan ske på www.lederne.dk/konferencer. 
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