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16. oktober 2012 

B.S. Christiansen lærer midtjyske 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 6. november 

står lokalafdelingerne Lederne Midt-Nord og Lederne Midt-Vest bag 

konferencen, som afholdes i Biograf Center Fotorama i Viborg.  

På konferencen kan man møde B.S. Christiansen, der med udgangspunkt 

i sin mangeårige erfaring som jægersoldat og coach for erhvervsledere og 

Team CSC Saxo Bank, giver deltagerne indsigt i, hvordan man får det 

bedste ud af menneskers potentiale. For B.S. Christiansen gælder det om 

at tro på sagen, være i balance med sig selv og konstant yde sit ypperste. 

På programmet står også Peter Nørgaard, medejer og kreativ direktør hos 

Creativ Company, hvor ambitiøse vækstmål går hånd i hånd med 

virksomhedens sociale ansvar. Han vil fortælle om alle de tiltag, ledelsen 

tager for at skabe en inspirerende og attraktiv arbejdsplads. 

Afdelingsformand for Lederne Midt-Nord, Bjarne Kragh Jensen, ser især 

frem til at høre, hvad B.S. Christiansen kan bidrage med på konferencen. 

- Jeg tror, at han med sine erfaringer som jægersoldat og coach i 

sportsverdenen kan bidrage med en stor teamforståelse, som både 

virksomhedsledere, medarbejdere og mellemledere kan lære meget af. 

Det er for eksempel essentielt at forstå, at salgs- og 

produktionsafdelingen er en del af samme virksomhed, og at vi derfor 

skal hjælpe og lære af hinanden. En leders opgave er at sørge for, at 

denne forståelse kommer frem. Det er desuden en vigtig pointe, at man 

bør dyrke ”stjernernes” potentiale og lade det smitte af på de andre 

medarbejdere, siger Bjarne Kragh Jensen. 

Konferencen i Biograf Center Fotorama i Viborg 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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