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23. april 2014 

Sundhedsguru 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. 

Onsdag den 14. maj klokken 13 står lokalafdelingen Lederne København Vest 

bag konferencen, som afholdes i Atlas Biograferne. Her kan man blandt andre 

møde motivator og sundhedsguru Chris MacDonald, der mener, at 

forudsætningen for at være en god leder er at være i stand til at motivere sine 

medarbejdere til at nå målene.  

 

På konferencen vil han fortælle, hvordan ledere får motivationen frem i 

medarbejderne og derigennem skaber et effektivt arbejdsmiljø, uanset om 

virksomheden står overfor vækst eller nedskæringer.   

 

Anders Seneca har som direktør i Dogmekompagniet fokus på, hvordan ledere 

skaber innovation i organisationer. På konferencen vil han hjælpe lederne med 

at udfordre rutiner, regler og regneark, så de kan skabe motivation, forankring 

og forandring af kerneopgaverne.  

 

På konferencen vil også serieiværksætter Josefine Campbell fortælle, hvordan 

hun har fået succes ved at skabe et internationalt, digitalt og 

fællesskabsorienteret fundament, som giver både fokus, fodfæste og fleksibilitet 

til at klare skærene under perioder i forandring.  

 

Afdelingsformand for Lederne København Vest Maria Rose Thyrén ser frem til 

at høre oplægsholdernes bud på, hvordan vi kan optimere hverdagens 

arbejdsgange.  

 

- Jeg tror meget på mottoet ”Work smarter, not harder”, og jeg glæder mig 

derfor til at høre alle tre oplæg, som jeg tror, vil give inspiration til, hvordan 

lederne kan få en positiv indstilling til forandring, så vi også bedre kan motivere 

vores medarbejdere, siger Maria Rose Thyrén.  

 

Konferencen i Atlas Biograferne i Rødovre 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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