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7. november 2013 

Chokoladedirektør lærer himmerlandske 

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. 

Torsdag den 21. november klokken 13 står lokalafdelingen Lederne 

Himmerland bag konferencen, som afholdes i Aalborg Kongres & Kultur 

Center. 

Den første af to oplægsholdere på konferencen er administrerende direktør på 

Aalborg Chokoladen John Aslak Jensen. Han er beskeden omkring sin succes, 

selvom han har bygget virksomheden op fra nul til en stadig voksende 

forretning. På konferencen vil han fortælle, hvordan en god idé og et 

kvalitetsprodukt kan blive til en succesfuld virksomhed.   

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. 

Den Nordjyske Ledelsespris uddeles på konferencen til en af de tre nominerede. 

Ved Den Nordjyske Ledelsespris er det medarbejderne, der indstiller og 

begrunder nomineringen af netop deres leder, hvorefter et panel udvælger de 3 

nominerede og vinderen.   

Afdelingsformand for Lederne Himmerland Steen Knørr glæder sig meget til at 

opleve Rasmus Tantholdt, få indsigt i John Aslak Jensens arbejdsstrategi og til 

at uddele Den Nordjyske Ledelsespris.   

- John Aslak Jensen er et glimrende eksempel på, hvor langt man kommer med 

arbejdsomhed og gåpåmod, og Rasmus Tantholdt kan give os nogle nye input 

fra en verden udenfor ledelse, siger Steen Knørr. 

Konferencen i Aalborg Kongres & Kultur Center 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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