Stress-Less indbyder til konference

Trivsel & Arbejdsglæde
Onsdag den 6. April 2016 kl. 8.30 – 17.00

i Scion DTU, Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm
Følg mig
Kim Kristensen har stået i de mest krævende situationer. Har
ført soldater i krig, hvor beslutninger er et spørgsmål om liv
eller død. Han har efterfølgende brugt sine erfaringer med
ledelse i erhvervslivet, den kommunale verden, diplomatiet
og nu i kongehuset, hvor han i dag er ceremonimester.
Som leder handler det om mod. Mod til at stille sig forreste
og sige: Følg mig! Og eksemplets magt er stærk. Når du som
leder går forrest, skaber det tillid og troværdighed blandt
medarbejderne. De ved, at du nok skal være der - også når
det gør mest ondt.
Kim Kristensen
Kim Kristensen, født 1964, er kongehusets ceremonimester.
Han har tidligere været adjudant for Dronning Margrethe. I 2007
blev han udnævnt til oberst og chef for den danske krigsindsats i
Afghanistan. Kim Kristensen blev i 2009 kåret til Årets Leder af
Ledernes Hovedorganisation, og han holder foredrag om ledelse
rundt om i verden. Kim Kristensen modtog prisen for Årets Ledelsesbog 2015 for bogen ”Følg Mig”.

Kim Kristensen giver i dette foredrag en række effektive redskaber til at skabe en strategi med fokus på hård træning
- og vilje til at sætte drømmeholdet. For det er fundamentet
for ledelse i verdensklasse, siger han. Men en lige så vigtig
pointe er, at du skal elske dine medarbejdere. Det er dem,
der i sidste ende skal skabe resultaterne, og først når de
mærker din omsorg, er de parat til at følge dig gennem ild
og vand.

Hvor henter du energien fra?
Når hverdagens konstante forandringer og udfordringer
er på nakken af dig, kan det være svært at mønstre energi,
overskud og nærvær. Så hvad kan du selv gøre for at få den
modstandskraft, som den positive psykologi bl.a. beskæftiger sig med? For Ellen Hillingsø har meditation i mange år
været et vigtigt værktøj til at give slip, mærke efter og få fornyet fokus og energi. Få indblik i hemmeligheden bag hendes overskud og nærvær, når hun åbent og ærligt lægger
kortene på bordet.

Ellen Hillingsø

Ellen Hillingsø – skuespiller og foredragsholder. Der findes
mange markante kvinder i Danmark, men der findes kun én Ellen
Hillingsø. Ellen har en alsidig profil og har beskæftiget sig med bl.a.
teater, tv og film, og så er hun ambassadør for Red Barnet. Hun
er et berigende og intelligent menneske, der med stor overbevisning og autenticitet animerer andre mennesker til udvikling – bl.a.
gennem hendes inspirerende foredrag, der tager udgangspunkt i
hendes eget liv.

Trivsel & Arbejdsglæde konferencen

Trivsel & Arbejdsglæde
Hvad er trivsel og hvordan trives vi bedst i et ”high-performance” moderne liv? Der findes ikke et endegyldigt svar på
de spørgsmål, men Chris MacDonald giver sit bud med afsæt i den videnskabelige forskning.
Flere faktorer er i spil og en af dem er fællesskab. For at trives
skal vi hjælpe andre med at trives. Ofte føler man, at man
ikke har overskud til at være en god kollega, en god partner, en god forælder eller en god ven, men faktisk er det lige
omvendt.

Chris MacDonald
Chris MacDonald er en af Danmarks dygtigste foredragsholdere
med en helt unik evne til at formidle komplicerede og vigtige
budskaber på en simpel og humoristisk måde. Få en oplevelse ud
over det sædvanlige og forstå hvorfor tusindvis af mennesker er så
begejstret, at de hører flere af hans foredrag. Chris MacDonald er
desuden kendt for diverse TV programmer og i 2015 stiftede han
”Just Human” – en bevægelse med fokus på trivsel og velvære.

Hvordan bliver man den gode kollega og derigennem opnår en øget arbejdsglæde?
At give andre folk livskvalitet igennem respekt, opmuntring
og tilgivelse, at være der for dem og at være med til at øge
deres trivsel og glæde, giver energi. Hvordan får vi startet
den gode spiral for os selv – og så med den bivirkning, at vi
samtidig glæder dem omkring os?

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. De voksende krav på arbejdspladsen
skildres. Vigtigt at lære den enkelte at planlægge, prioritere,
delegere og sige fra/ delete. Positiv psykologi indgår i virksomhedens værktøjer til at tackle stress. Der tales ærligt om
at undgå perfektionistisk pessimisme for den enkelte- og
skelne væsentligt fra uvæsentligt. Vigtigt at holde pauser.
Work/life-balance skal sikres for alle, og motion og sund kost
indgår også i trivsels- politikken.
Torben Hare
Torben Hare, der i en årrække har drevet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, underviser og rådgiver nu i arbejdsglæde, trivsel,
stressforebyggelse og stresspolitik, som en vej til at tiltrække og
fastholde værdifulde medarbejdere. www.stress-less.dk.

Vindervirksomhedens ledere har respekt for medarbejderne
og ser stor værdi i virksomhedens stærke team med det sociale
fællesskab. Trivsel og arbejdsglæde kan således gøre underværker i bekæmpelse af stress.

Program udover de 4 foredragsholdere:
Pris: kr. 4.700,- ekskl. moms, i alt kr. 5.875,Begrænset antal pladser – Tilmelding senest 3. marts 2016
til Torben Hare pr. e-mail: TorbenHare@stress-less.dk
Indbetaling til bankkonto 8117 3299710 (Nykredit Bank)
senest den 3. marts 2016.
Yderligere information: Torben Hare, tlf. 40 20 27 16

Kl. 08.30 – 09.00
Kl. 10.30 – 11.00
Kl. 12.15 – 13.30
Kl. 14.30 – 15.00
Kl. 16.30 – 17.00

Registrering og morgenmad
Pause
Frokost
Pause
Plenumdebat
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