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Bolette Christensen står som CEO i spidsen for Børnefonden.

Her
har hun styrket den professionalisering af organisationen, som alle moderne NGO’er
gennemgår. Bolette kom fra en direktørstilling i Dansk Industri (DI), hvor hun især
arbejdede med strategisk ledelsesudvikling og mangfoldighed, produktivitet,
innovation og HR. Hun er uddannet cand.psyk. og har derudover en Executive MBA.

Jesper Mortensen vil løfte sløret for hvilke personlige egenskaber
der er vigtige for at lykkedes i forskellige lederstillinger. Jesper mener generelt, at
evnen til at turde, fokusere og strukturere er afgørende for at komme i mål med
succes og samtidig sikre god trivsel og udvikling hos medarbejderne. Selv har han
siddet i flere forskellige ledende stillinger hos førende forsikringsselskaber og er idag
HR direktør i Tryg Forsikring.

Hvad er god ledelse ? Kan jeg blive en god leder?
Frank Christensen var Danmarks yngste gymnasierektor ved sin udnævnelse.
Efter 25 år som rektor er Frank i dag seniorrådgiver hos Aspekt R&D. Frank vil i sit
oplæg tage udgangspunkt i sine mangeårige ledererfaringer og selv fortælle hvad han
har gjort for at blive en god leder.

Lars Hansen underviser i ledelse og kommunikation, bl.a. ledere på
alle niveauer hos Tryg Forsikring. Lars baserer meget af sin undervisning på
kurser udviklet i Tryg ud fra forskning og lægger vægt på, at personlig udvikling
foregår både på det rationelle og irrationelle 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 HR Group med primær fokus på ledelsesudvikling.

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 Hvidovre
Volleyball Klubs KidsVolley skole-stævner, afholdes for studerende ved følgende uddannelsesinstitutioner:

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

