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Tirsdag 2. oktober 2012 

 

Trine Gregorius lærer nordjyske ledere at brænde igennem  

 

Hvordan kan man som leder blive hørt, forstået og respekteret for sine 

synspunkter? Det er spørgsmålet på konferencerækken ”Bliv en 

lederstjerne”, som Lederne arrangerer i løbet af efteråret rundt om i 

landet. Tirsdag den 23. oktober står lokalafdelingen Lederne Himmerland 

bag konferencen, som afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center.  

På konferencen kan man møde journalist, medietræner og 

kommunikationsrådgiver Trine Gregorius, der på sin kontante og ærlige 

facon har sat sine fodaftryk i det offentlige billede. Hun vil inddrage 

deltagerne i, hvad der skal til for at blive en tydelig og handlekraftig 

leder. 

På programmet står også forfatter og kommunikationsekspert Nikolaj 

Stagis og Jens Otto Sørup, som er administrerende direktør i 

Nordjyllands Trafikselskab. Med afsæt i egne erfaringer vil de fortælle, 

hvorfor det er så vigtigt for ledere at blive bevidste om egne styrker og 

svagheder, når de skal brænde igennem over for medarbejdere og andre 

relationer. 

Afdelingsformand for Lederne Himmerland Steen Knørr ser især frem til 

at høre, hvad Trine Gregorius kan bidrage med på konferencen. 

 

- Hun har så meget pondus og kan lære deltagerne rigtig meget om, 

hvordan man træder i karakter som leder. Og jeg tror, hun kan give nogle 

gode redskaber til, hvordan man udnytter kropssproget bedst muligt. For 

når man skal præsentere et budskab, er det essentielt, at det, man siger, 

stemmer overens med det, man viser og gestikulerer, fastslår Steen 

Knørr. 

 

Konferencen i Aalborg Kongres & Kultur Center er rettet mod ledere på 

alle niveauer, og både medlemmer og ikke-medlemmer af Lederne er 

velkomne. Tilmelding kan ske på www.lederne.dk/konferencer. 
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