
   

 

  

Jeg vil være chefen! 
Gå-hjem-møde for unge leder-aspiranter 

Mandag 25. februar 2013 kl. 14:00-16:30 
Tryg Forsikring • Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup 

 
Kasper Hjulmand er cheftræner for FC Nordsjælland, regerende 
superliga-mester, og rollemodel for tusindvis af idræts entusiaster 
og ledere. Med nomineringen til årets leder 2012 har Kasper i tillæg høstet fornem 
anerkendelse i det etablerede erhvervsliv. Han er uddannet bac. scient i idræt med 
speciale i coaching fra Københavns Universitet. Kasper vil med baggrund i egne 
erfaringer, give sit bud på hvordan man udvikler hver enkelt medarbejder, og et 
samlet team, til at yde toppræstationer. Og hvor begynder man? 
 

 

Lars Hansen underviser i ledelse og 
kommunikation, bl.a. ledere på alle niveauer hos 
Tryg Forsikring. Lars baserer meget af sin undervisning på egen-udviklede 

kurser ud fra forskning og lægger vægt på, at personlig udvikling foregår både på 
det bevidste og det psykodynamiske niveau. Lars har en fortid som bl.a. 
salgschef og kundeservicechef. Efter gymnasiet er Lars bankuddannet. I dag er 
han ansat hos Tryg som konsulent i Leadership Management & Change 
Management. 
 

 

Hvad skal jeg gøre for at blive leder? Hør hvad du kan gøre for at 
øge chancen for at blive chef og hvad en dygtig leder skal kunne 
i dag.  Rådgivningschef Niels Henriksen fra organisationen Lederne 

stiller skarpt på den moderne leder og hendes udfordringer i dag og i fremtiden. 
Niels er leder af rådgiverteamet i Ledelse, Ledernes enhed for sparring og 
rådgivning af ledere. 

 
 

Over ti tusinde mennesker har deltaget i Jon 
Kjær Nielsens foredrag og workshops. Jon vil tale om at motivere hold-

kammerater og med-studerende. Til daglig inspirerer han virksomheder til at skabe 
engagement, øget arbejdsglæde og en unik kultur der understøtter succes. Jon var 
i 2011 national præsident for JCI, organisation for unge ledere og iværksættere. 
Han har skrevet flere bøger om arbejdsglæde, og i dag driver han virksomheden 
jon.dk. 

 
 

 
Arrangementet indgår som element i initiativet www.lederforendag.dk, 
som parallelt med Furesø & Rudersdal kommuners KidsVolley skole-
stævner, afholdes for studerende ved følgende uddannelses-institutioner: 
 
 

 
  
  
  
                                                                    Arrangør kontakt: Mogens W. Brolin, mob. 4186 2199 

http://www.fcn.dk/
http://www.lederne.dk/lho/Nyheder/Fokus/Fokus/HvemskalvaereaaretsLeder2012.htm
http://www.ttryg.dk/om-tryg/job-i-tryg/index.html
http://www.lederne.dk/
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http://www.tryg.dk
http://www.facebook.com/LederForEnDag
http://www.na-gym.dk
http://www.mks.dk
http://www.borupgaard-gym.dk/
http://birke-gym.dk/
http://www.lederne.dk/lho/Om+Lederne/strukturenilederne/konsulenterograadgivere/nielshenriksenledelsesr%C3%A5dgiver.htm
http://www.knord.dk/

