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18. september 2013 

Krigsreporter lærer københavnske 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. 

Onsdag d. 9. oktober kl. 17 står lokalafdelingerne Lederne København Nord og 

Lederne København Vest bag konferencen, som afholdes i Herlev 

Medborgerhus. 

Journalist og krigsreporter på TV2, Rasmus Tantholdt, er især kendt for sine 

dækninger af kriseområder i Mellemøsten. Han vil på konferencen fortælle om 

de afgørende beslutninger, der skal træffes, når han er i felten for at inspirere 

deltagerne til at få samme handlekraft og mod ind i deres ledelse. 

Henrik Lehmann, direktør i Odense Zoo, vil på konferencen fortælle om ledelse 

af dyr og mennesker, om den store udfordring i at få engagerede, men 

indelukkede medarbejdere til at være historiefortællere – og om at flytte en 

1.200 kg tung søko.  

Steen Rocatis, direktør i Bording A/S, inddrager trainees, nyuddannede og 

ambitiøse medarbejdere i at sikre fremdrift i virksomheden. Han vil på 

konferencen tale om lederens ansvar for at definere fremtidens behov og 

fremtidens kunder.   

Afdelingsformand for Lederne København Nord, Karin Hammerum, ser frem til 

tre innovative foredrag. Hun fremhæver Steen Rocatis’ indlæg om at navigere i 

en omskiftelig verden, fordi det er så essentielt netop nu. Derudover er hun 

spændt på at høre om Rasmus Tantholdts job og beslutningsproces.   

- Jeg forventer, at alle deltagerne kommer til at høre mindst en idé hos 

foredragsholderne, som de kan gå hjem og omsætte til konkret handling, siger 

Karin Hammerum.  

Konferencen i Herlev Medborgerhus 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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