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25. april 2013 

Asger Aamund lærer østsjællandske 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 foråret rundt om i landet. Torsdag den 16. maj klokken 

13 står lokalafdelingen af Lederne Østsjælland bag konferencen, som 

afholdes i Teaterbygningen i Køge.  

På konferencen kan man møde erhvervsleder og debattør Asger Aamund, 

der med 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 HR-chef for Bisca, Else Pedersen, som vil fortælle 

om, hvordan man skaber en god samarbejdskultur med fokus på videndeling.  

Man kan desuden møde Miriam Igelsø Hvidt, som er koncerndirektør for HR 

hos TDC. Hun vil fortælle om, hvordan man kan fastholde og motivere 

dygtige og specialiserede medarbejdere. 

Afdelingsformand for Lederne Østsjælland Jan Carlsen ser især frem til at 

høre, hvad Asger Aamund kan bidrage med på konferencen. 

- Det bliver interessant at lære mere om, hvordan man bedst passer på 

stjernerne, da det er alfa og omega at tiltrække og fastholde de kloge og 

dygtige i sin virksomhed. Det gælder særligt de små årgange, som – af gode 

grunde – stiller høje krav til spændende udfordringer i arbejdet. De to HR-

chefer kan til gengæld tilbyde en mere hands-on forståelse, siger Jan 

Carlsen. 

Konferencen i Teaterbygningen i Køge 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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