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Torsdag den 17. oktober 2013 

Jarlen lærer østsjællandske ledere om arbejdsglæde 

 

Hvordan kan du som leder skabe arbejdsglæde i din hverdag både for dig 

selv og for dine medarbejdere? I efteråret arrangerer lederne en konference 

med temaet ”Smil og verden smiler tilbage til dig”. Her vil tre 

oplægsholdere lære lederne at gøre det sjovere at være på arbejde, og 

hvordan de skaber mere energi for ledere og medarbejdere. Torsdag den 7. 

november klokken 12.30 afholder lokalafdelingen Lederne Østsjælland 

konferencen på Kino Ro’s Torv i Roskilde.  

En af oplægsholderne på konferencen er tv-vært og skuespiller Jarl Friis-

Mikkelsen. Med foredraget ”Må man grine på jobbet?” vil han give lederne 

redskaber til at bruge humor, når der skal afværges konflikter og skabes flere 

smil i hverdagen. 

Knud Herbert Sørensen har været HR-direktør i Middelfart Sparekasse, hvor 

han allerede i 1996 introducerede begrebet selvledelse og var med til at 

sikre, at banken blev kåret som en af landets bedste arbejdspladser elleve år i 

træk. På konferencen vil han afsløre for deltagerne, hvad han har gjort for at 

skabe og fastholde motivationen hos medarbejderne.   

Anne Mette Ravn, som er administrerende direktør for konsulentbureauet 

Hartmanns, vil forklare, hvordan man griber arbejdsglæde strategisk an, og 

hvorfor man skal investere i social kapital.   

Afdelingsformand for Lederne Østsjælland Jan Carlsen ser frem til at høre 

de tre oplægsholdere, fordi de kan give forskellige vinkler på motivation.   

- Jeg håber, at deltagerne går hjem med inspiration til at motivere på 

arbejdspladsen. Efter krisen trænger mange virksomheder netop til at booste 

den gode stemning, siger Jan Carlsen.  

Konferencen på Kino Ro’s Torv i Roskilde 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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