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Lakridskongen 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.
Tirsdag den 8. april klokken 13 står lokalafdelingen Lederne Hovedstaden bag
konferencen, som afholdes i Tivoli Congress Center. Her kan man blandt andre
møde lakridskongen Johan Bülow, der sælger gourmetlakrids over hele verden.
På konferencen vil Johan Bülow fortælle historien om sin vækstsucces og
forklare, hvordan han gennem hårdt arbejde på rekordtid har skabt et stærkt
brand og en virksomhed i konstant udvikling.
Konferencens anden oplægsholder er den kulinariske iværksætter Claus Meyer.
Han vil fortælle, hvordan han har formået at udvikle sin forretning, bevare
passionen og motivere medarbejdere til at udleve virksomhedens værdier hver
dag.
Som HR-Direktør i McDonalds Danmark motiverer Lise-Lotte Helms Olesen
de ansatte til at yde deres bedste. På konferencen vil hun give sit bud på,
hvorfor McDonalds for tredje år i træk har oplevet vækst, samt hvad det kræver
at blive kåret til Danmarks bedste arbejdsplads.
Afdelingsformand for Lederne Hovedstaden Jan Rossil mener, at en leder i
perioder med forandring og vækst skal involvere medarbejdere og motivere dem
ved at give en følelse af medansvar.
- Johan Bülow er et godt eksempel på en vellykket iværksætter, der startede fra
bunden, arbejdede hårdt og målrettet og nu kan se, at det har båret frugt. Jeg ser
frem til at høre hans erfaringer med, hvad det kræver at stable sådan en succes
på benene, siger Jan Rossil.
Konferencen i Tivoli Congress Center 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.

