Indbydelse til konference

Vindervirksomheden
Onsdag den 19. november 2008 kl. 9.00 – 17.00
Scion DTU, Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Nærvær og opmærksomhed
Københavns Politidirektør Hanne Bech Hansen beretter om sit spændende lederarbejde. Hvordan
skaber man trivsel og motivation i en politistyrke, der konstant er i offentlighedens, mediernes op
politikernes indimellem kritiske søgelys? Hvordan fastholder man medarbejdernes arbejdsglæde?
Hvordan får man hele organisationen til at arbejde sammen mod de fælles fastsatte mål? Og
hvordan løser man i fællesskab de meget store, langvarige og indimellem kedelige opgaver?
Hanne Bech Hansen vil bl.a. komme ind på:
• Forberedelse (heldet følger de velforberedte)
• Nærvær og opmærksomhed
• Synlig ledelse
• Kommunikation internt og eksternt
• Klar tale
• Humor i passende doser
• Se sin indsats som en vigtig del af en overordnet plan

Sundhedsledelse
Sundhedsledelse er gået fra at være et ukendt begreb for få år siden til i dag at være på alles læber
og en del af moderne HR i ethvert firma med respekt for sig selv. Men hvad er så en sund
virksomhed? Hvilke krav kan man stille til medarbejderne? Og kommer det virkelig firmaet til gode
eller kun den enkelte medarbejder? Balancen mellem privatliv og arbejdsliv bliver udvisket, og det
etiske dilemma i at have usunde medarbejdere vokser.
Pia Norup Nielsen er uddannet læge og coach og er grundlægger af Life Support programmet, et
individuelt livsstilsændringsprogram, som udbydes af Norcare A/S. Med sin kliniske baggrund
kombineret med de sidste 6 år i medicinal og medical device industrien, har Pia Norup kendskab til
mange aspekter af sundhedsledelse, både de kliniske, medarbejder- og ledelsesaspekter.
www.norcare.dk
Pia Norup Nielsen vil bl.a. komme ind på:
• Livsstilssygdomme samt nogle nøgletal for Danmark
• Hvad sker der med firmaer, der indfører sundhedsledelse
og medarbejderne, der ændrer livsstil?
• Hvilke initiativer ser vi, og hvad vil være at finde i fremtidens
virksomheder?
• Hvordan gør man mennesker og virksomheder sundere?
• Ledelsesværdier som udgangspunkt
• Introduktion af Life Support programmet

Gennem værdier og selvledelse til en af Danmarks bedste arbejdspladser
Middelfart Sparekasse har gennem 17 år konsekvent arbejdet med de positive sider af sine
medarbejdere. Dette har skabt en arbejdsplads, som de seneste 6 år er blevet kåret til en af
Danmarks bedste arbejdspladser. Vel at mærke af medarbejderne. Adm. direktør Hans Erik
Brønserud vil give inspiration til at gå hjem og arbejde med de utrolige potentialer, der findes
inden i hvert enkelt menneske. Potentialer, som kan udløses, hvis man tror på det og giver det
frihed. www.midspar.dk
Hans Erik Brønserud vil bl.a. komme ind på:
• Værdier
• Menneskesyn
• Erik og moral
• Ledelsesfilosofi
• Organisationsudvikling
• Social ansvarlighed
Skab trivsel med lønsomhed
Virksomhedsrådgiver og statsaut. revisor Torben Hare fortæller om trivsel, arbejdsglæde og
stressforebyggelse i virksomheden. Stressforebyggelse og trivsel kan være med til at sikre øget
lønsomhed.
Torben Hare, der i en årrække har drevet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, underviser og
rådgiver til daglig i arbejdsglæde, stressforebyggelse og stresspolitik, som en vej til at tiltrække
og fastholde værdifulde medarbejdere. www.stress-less.dk
Torben Hare vil bl.a. komme ind på:
• Virkeligheden på arbejdspladsen
• Positiv og negativ stress
• Trivsel og arbejdsglæde
• Work/life-balance
• Lønsomhed bag stresspolitik
• Indsatsen mod stress
• Vindervirksomheden
Program udover de 4 foredragsholdere :
Kl. 08.30 – 09.00
Registrering og morgenmad
Kl. 10.45 – 11.15
Pause
Kl. 12.30 – 13.30
Frokost
Kl. 14.45 – 15.15
Pause
Kl. 16.30 – 17.00
Plenumdebat
Pris: kr.3.900 (+ 25 % moms), i alt kr.4.875

-

Begrænset antal pladser

Tilmelding senest 15. oktober 2008 til Torben Hare pr. e-mail: TorbenHare@stress-less.dk
Indbetaling til bankkonto 5033-200139-0 (Jyske Bank) senest den 15. oktober 2008.
Yderligere information: Torben Hare, tlf. 45 89 25 16

