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23. oktober 2012 

Tidligere spindoktor lærer ledere at netværke i Køge 

Hvordan bruger man 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 13. november står lokalafdelingen Lederne 

Østsjælland bag konferencen, som afholdes i Teaterbygningen i Køge. 

På konferencen kan man møde den politiske kommentator og tidligere 

spindoktor for Anders Fogh Rasmussen, Michael Kristiansen, som vil 

fortælle om, hvordan han 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 

administrerende direktør i Mercuri Urval, Christian Kurt Nielsen. De vil 

med afsæt i egne erfaringer inddrage deltagerne i, hvordan man opbygger 

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

komme tættere på drømmejobbet. 

Afdelingsformand for Lederne Østsjælland Jan Carlsen ser især frem til 

at høre, hvad Michael Kristiansen kan bidrage med på konferencen. 

- Han er en mand, som i kraft af sin karriere har en vis kant, og som jeg 

tror, at alle kan få noget ud af at møde – og måske få nogle fif til, 

hvordan de kan bruge deres netværk i en jobsituation. På den politiske 

scene, hvor alle vil have noget ud af hinanden, og hvor politikere og 

journalister lynhurtigt skifter fra at være venner til fjender og tilbage 

igen, er det at netværke et benhårdt, men nødvendigt arbejde. Og det er 

en disciplin, som Michael Kristiansen i dén grad mestrer, siger Jan 

Carlsen. 

Konferencen i Teaterbygningen 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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