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10. september 2013 

Marmeladedirektør lærer nordjyske ledere om 

handlekraft 

 

Hvordan kan vision, vilje og handlekraft føre til succes for både individet, 

lederen og virksomheden? Det er spørgsmålet på konferencerækken 

”Handlekraft og personlig succes”, som Lederne arrangerer i løbet af efteråret. 

Tirsdag den 1. oktober klokken 14 står lokalafdelingen Lederne Vendsyssel bag 

konferencen, som afholdes i Hjørring BioCenter. 

 

På konferencen kan man opleve Richard Fynbo, direktør for 

marmeladefabrikken Fynbo Foods og formand for DI Vendsyssel og Nordjysk 

Fødevare Erhverv, der arbejder på at bidrage til væksten i det nordjyske 

erhvervsliv. Han vil blandt andet fortælle om, hvorfor Fynbo Foods på få år er 

gået fra iværksætter til markedsleder med en årlig omsætning på 200 millioner 

kroner. 

På programmet står også erhvervskvinden Soulaima Gourani, som vil give gode 

råd til, hvordan man dropper udskydelser og dårlige undskyldninger og i stedet 

bliver en handlekraftig leder, der tør gå forrest og skabe forandringer.  

Endelig vil René Nielsen fortælle om, hvordan hans liv tog en radikal drejning, 

da han i 1991 mistede begge ben i en ulykke. Han er siden blevet verdensmester 

i vandski-slalom og har vundet guld i spydkast ved de Paralympiske Lege og vil 

inspirere de nordjyske ledere til at vende ulykke til styrke og turde gribe de 

chancer, der byder sig.   

Afdelingsformand Karina Fisker ser især frem til at høre, hvad Richard Fynbo 

kan bidrage med på konferencen. 

- Der er mange ledere, der kan blive inspireret af hans fortælling til ikke at 

holde sig tilbage – men derimod finde sin egen vej og tro på den. Det samme 

gælder Soulaima Gourani, der ikke lægger fingrene imellem, men taler lige ud 

af posen, siger Karina Fisker. 

 

Konferencen i Hjørring Biocenter 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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