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6. maj 2013 

Coach lærer nordsjællandske 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. Torsdag den 23. maj klokken 13 står lokalafdelingen 

af Lederne i Nordsjælland bag konferencen, som afholdes i Nordsjællands 

KonferenceCenter i Allerød. 

På konferencen kan man opleve coach og motivator Mark Anthony, der vil 

foreslå teknikker til at nå de mål, som føles uopnåelige, og til at sætte nye, 

sjovere mål for sig selv. 

På programmet står også Karin Nicholson Kristensen, som er HR Director i 

Microsoft Danmark. Hun vil fortælle om, hvordan virksomheden prioriterer 

ledernes udvikling både individuelt og som ledergruppe. 

Endelig kan man møde Sebastian Nybo, som er erhvervspsykologisk rådgiver. 

Gennem humor og billedsprog vil han give inspiration til, hvordan man kan 

arbejde med sig selv som menneske og som leder. 

Afdelingsformand for Lederne Nordsjælland Henning Kokholm Brænder ser 

frem til at høre, hvad alle tre kan bidrage med på konferencen. 

- I en tid som denne, hvor lønstigningerne er begrænsede, må lederne finde 

andre måder at motivere medarbejderne. Men lederudvikling er mindst lige så 

vigtigt, hvis man vil opnå forretningsmæssig succes. Derfor bør enhver leder se 

på sin egen udvikling og spørge sig selv, i hvilken retning lederskabet er på vej 

hen, siger Henning Kokholm Brænder. 

Konferencen i Nordsjællands KonferenceCenter i Allerød 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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