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17. april 2013 

”Mr. Motivator” lærer københavnske ledere at udvikle sig  

Udvikling er vitalt for at undgå stilstand, men hvordan kan man som leder 

udvikle sine kompetencer og sig selv som menneske? Det er spørgsmålet på 

konferencerækken ”Styrk dit lederskab”, som Lederne arrangerer i løbet af 

foråret rundt om i landet. Tirsdag den 7. maj klokken 13 står 

lokalafdelingerne af Lederne i København Vest og København Nord bag 

konferencen, som afholdes på Hotel Scandic Glostrup. 

På konferencen kan man opleve ”Mr. Motivator”, alias Mark Anthony. Den 

mangeårige coach vil med sin underholdende måde at levere sine budskaber 

på, motivere deltagerne til at nå de mål, som før føltes uopnåelige.   

På programmet står også HR-direktør i McDonalds Lise-Lotte Helms-

Olesen. Hun vil fortælle, hvordan hun bevidst arbejder med at skabe 

engagement, stolthed og fælles forståelse i en organisation, der nu for anden 

gang er blevet valgt til Danmarks bedste arbejdsplads.  

Endelig kan man møde Gunnar Ørskov, der er direktør i Ørskov Gruppen, 

erhvervspsykolog, ledercoach og forfatter. Med udgangspunkt i sin store 

erfaring med lederudvikling vil han give deltagerne værktøjer og inspiration 

til, hvordan man kan arbejde med sig selv som menneske og som leder.  

Afdelingsformand for Lederne København Vest Maria Rose Thyrén ser især 

frem til at høre, hvad Mark Anthony kan bidrage med på konferencen. 

- Det er svært at motivere medarbejderne, hvis man som leder ikke selv er 

motiveret. Derfor er det også ekstremt vigtigt for både medarbejdernes 

engagement og arbejdsglæde, at lederen er motiveret. Jeg tror, at Mark 

Anthony vil smitte lederne med positivitet og drive, så de går opløftede og 

mere motiverede ud fra konferencen, siger Maria Rose Thyrén.  

Konferencen på Hotel Scandic Glostrup 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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