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13. marts 2014 

Motivationsguru lærer ledere om ledelse og vækst 

Hvad kræver forandring og vækst af lederen og medarbejderen? Det er emnet på 

Konferencerækken ”Leder – flyt dig”, som Lederne arrangerer i løbet af foråret. 

Torsdag den 3. april klokken 13 står lokalafdelingen Lederne Sydøstjylland bag 

konferencen, som afholdes på Munkebjerg Hotel i Vejle. Her kan man opleve 

Chris MacDonald, der blandt andet har hjulpet chokoladefabrikken Toms med 

at tage ansvar for deres medarbejderes sundhed og almindelige danskere i 

Ebeltoft med at få en sundere hverdag i projektet By på Skrump.  

På konferencen er Chris MacDonald en af de tre oplægsholdere. Han vil give 

lederne redskaber til at motivere sig selv, kollegaerne og medarbejderne.  

Den anden oplægsholder er Jan Jakobsen. Han er direktør hos olieleverandøren 

Mojasa, der i 2012 blev tildelt prisen som Danmarks bedste vækstvirksomhed. 

På konferencen kan man høre historien om den lokale succeshistories vej til 

vækst og få indblik i Jan Jakobsens personlige ledererfaringer.  

Den tredje oplægsholder er Liselotte Lyngsøe. Hun er futurist og 

innovationsekspert. På konferencen vil hun give værktøjer til at agere i en 

verden i konstant forandring.   

Afdelingsformand for Lederne Sydøstjylland Bent Walter Jensen mener, at især 

Chris MacDonalds oplæg er værdifuldt, for han kan give lederne en tro på, at de 

kan gå ud at skabe en forandring.  

- Det er et rigtig godt program, vi har fået lagt. Temaet og oplægsholderne 

passer rigtig godt ind i den spirende optimisme, som vi mærker brede sig både 

lokalt og på landsplan her i starten af 2014, og vi er glade for, at så mange er 

interesserede i at deltage i vores aktiviteter, siger Bent Walter Jensen.  

Konferencen på Munkebjerg Hotel 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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