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11. september 2012 

Asger Aamund lærer sydvestjyske ledere at pleje stjernerne  

 

Hvordan kan man som leder motivere virksomhedens dygtige, men 

krævende ildsjæle uden at sælge ud af egne ledelsesværdier? Det er 

spørgsmålet på konferencerækken ”Pas på stjernerne”, som Lederne 

arrangerer i løbet af efteråret rundt om i landet. Tirsdag den 2. oktober 

står lokalafdelingen Lederne Sydvestjylland bag konferencen, som 

afholdes i Musikhuset Esbjerg.  

På konferencen kan man møde erhvervsleder og debattør Asger 

Aamund, der på sin direkte og præcise facon vil dele ud af sin viden 

om, hvordan man leder i en branche som medicinalindustrien, hvor 

nøglen til succes er at have de dygtigste og mest innovativt-tænkende 

medarbejdere. 

På programmet står også Gunnar Ørskov, som er erhvervspsykolog, 

ledercoach og forfatter. Han vil give tips og tricks til, hvordan man 

tackler og motiverer de uundværlige ildsjæle og får det optimale ud af 

deres potentiale. 

Afdelingsformand for Lederne Sydvestjylland Lars Møldrup ser især 

frem til at høre, hvad Asger Aamund kan bidrage med på konferencen. 

 

- Det er vigtigt at fastholde og motivere talenterne og stjernerne, da 

det er dem, der skal bære virksomheden igennem omstillingsprocesser 

og udfordringer. Asger Aamund har nogle inspirerende, brede erfarin-

ger at øse ud af fra sit liv som entreprenør og virksomhedsejer. Ikke 

nok med, at han er en respekteret erhvervsleder, er han også kendt for 

at være en dygtig kommunikatør og erfaren navigatør på det politiske 

plan, siger Lars Møldrup. 

 

Konferencen i Musikhuset Esbjerg er rettet mod ledere på alle niveau-

er, og både medlemmer og ikke-medlemmer af Lederne er velkomne. 

Tilmelding kan ske på www.lederne.dk/konferencer. 
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