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Studievært lærer nordjyske ledere at udvikle sig
Udvikling er vitalt for at undgå stilstand, men hvordan kan man som leder
udvikle sine kompetencer og sig selv som menneske? Det er spørgsmålet på
konferencerækken ”Styrk dit lederskab”, som Lederne arrangerer i løbet af
foråret rundt om i landet. Tirsdag den 16. april klokken 13 står lokalafdelingen
af Lederne i Vendsyssel bag konferencen, som afholdes i Hjørring BioCenter.
På konferencen kan man opleve Johannes Langkilde, der er studievært på TV2nyhederne og kommende USA-korrespondent på DR, men faktisk har en
baggrund i jazzmusikken. Det lå slet ikke i kortene, at han skulle gøre karriere
inden for tv-journalistik, og han vil fortælle om, hvad der fik ham til at skifte
spor, og hvad hans valg og fravalg har betydet for ham.
På programmet står også ledercoachen Gunnar Ørskov, som vil give værktøjer
og inspiration til, hvordan man kan starte en spændende udviklingsrejse som
menneske og som leder.
Endelig kan man møde Lars Kure Juul Nielsen, der er HR-chef hos
cementvirksomheden Aalborg Portland. Han vil give deltagerne et indblik i,
hvordan en international og markedsledende virksomhed arbejder med
lederudvikling og give sit bud på, hvilke ledelseskompetencer man bør tilegne
sig som leder for at langtidssikre sin markedsværdi.
Afdelingsformand for Lederne Vendsyssel Karina Fisker glæder sig især til at
høre, hvad Johannes Langkilde kan bidrage med på konferencen.
- Det er jo historien om den lille dreng fra Nordjylland, der med sin karisma og
dygtighed er gået hen og blevet ”Mr. News”. Jeg er sikker på, at han kan
inspirere deltagerne til at tage nogle spring i karrieren. Og så tror jeg også, at
han vil kunne give lederne redskaber til at bevare roen i maven, når sporskiftene
sker, siger Karina Fisker.
Konferencen i Hjørring BioCenter 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.

