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1. april 2014 

Sundhedsguru lærer vestsjællandske ledere om ledelse og vækst 

Hvad kræver forandring og vækst af lederen og medarbejderen? Det er emnet på 

konferencerækken ”Leder – flyt dig”, som Lederne arrangerer i løbet af foråret. 

Tirsdag den 22. april klokken 13 står lokalafdelingen Lederne Vestsjælland bag 

konferencen, som afholdes på Hotel Frederik den II i Slagelse. Her kan man 

blandt andre møde motivator og sundhedsguru Chris MacDonald, der mener, at 

forudsætningen for at være en god leder er at være i stand til at motivere sine 

medarbejdere til at nå målene.  

På konferencen vil han fortælle, hvordan ledere får motivationen frem i 

medarbejderne og derigennem skabe et effektivt arbejdsmiljø, uanset om 

virksomheden står overfor vækst eller nedskæringer.   

Christina Hembo, som er kåret til året kvindelige iværksætter startede 

”Christina Watches” i sin studielejlighed i London og sælger nu ure i flere end 

15 lande. Hun vil på konferencen fortælle, hvordan hun og virksomheden er 

nået så langt, og hvad det kræver at nå sine drømme.  

På konferencen vil også Ulrich Jensen fortælle om, hvordan drømmen om at 

hjælpe skoleelever med matematik blev til hjemmesiden regneregler.dk, der i 

dag har flere end 300.000 besøgende hver måned. Han vil desuden fortælle om 

de største udfordringer i forløbet og om hvordan man overkommer dem.   

Afdelingsformand for Lederne Vestsjælland, Villy Helmer Jørgensen mener, at 

forandring og vækst kræver en leder, der kan motivere, bevare øjet på målet og 

samtidig udnytte de tilgængelige ressourcer optimalt.  

- Jeg glæder mig især til at høre Chris MacDonald give sit bud på, hvordan man 

optimalt set motiverer sine medarbejdere til at nå de mål, lederen har defineret, 

siger Villy Helmer Jørgensen. 

Konferencen på Hotel Frederik den II i Slagelse 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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