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9. oktober 2012 

Asger Aamund lærer københavnske 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 30. oktober står 

Lederne Hovedstaden bag konferencen, som afholdes i Moltkes Palæ i indre 

København.  

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 administrerende direktør i medicinalvirksomheden 

Abbott Danmark, Christina Horan, som vil fortælle, hvordan hun leder og 

fastholder de dygtigste medarbejdere, samt seniorforsker ved Copenhagen 

Business School (CBS), Helle Hedegaard Hein, der giver en række værktøjer 

til at motivere fremtidens nøglemedarbejdere og derved få det maksimale ud 

af de højt specialiserede og kreative ildsjæle. 

Afdelingsformand for Lederne Hovedstaden Jan Rossil glæder sig til 

arrangementet og især frem til at høre, hvad Asger Aamund kan bidrage med 

på konferencen. 

 

- Han er en erfaren erhvervsleder i en industri, hvor der er brug for helt 

særlige medarbejdere. Derfor tror jeg, han vil kunne inddrage deltagerne i, 

hvordan man formår at bevare respekten omkring sin lederrolle samtidig 

med at lade disse stjerner blomstre og udvikle sig fortsat, siger Jan Rossil. 

 

Konferencen i Moltkes Palæ 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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