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

Tirsdag 25. februar 2014 kl. 15:00-17:00
Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup
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 til Børnefonden 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.

Morten Hübbe fortæller om sine overvejelser som
nyudnævnt CEO. Siden 2011 har Morten været øverste leder for Tryg’s
3.000 medarbejdere i Danmark, Norge og Sverige. Morten vil fortælle om de
tanker han gjorde sig forud for overtagelsen af det store ansvar og hvordan han mener man bedst
forbereder sig sig på at skulle tage et større ansvar end man har haft før. Efter gymnasiet
færdiggjorde Morten sin cand. Merc. I finansiering og regnskab. Senere har han taget bl.a. en
lederuddannelse fra Wharton i London.

Mikael Trolle er elitechef i Dansk Volleyball Forbund. Mikael Trolle er chefkonsulent
inden for områderne udvikling af High Performance Teams, coaching og træning i High Performance
Institute, hvor Mikael er bestyrelsesformand. Mikael har siden 2002 været elitechef i Dansk
Volleyball Forbund (DVBF), og fungeret som ekstern coach for Den Kongelige Ballet og Operaen og
DR TV-Drama. De 10 år med Mikael som landsholdstræner har bragt stor international fremgang
med det danske herrelandshold. Han er Cand. Scient. i idræt og biologi fra Københavns Universitet.

Jacob Døring Pedersen er afdelingsleder hos Deloitte og formand for JCI
København. Hør om jobbet som ung leder i en organisation af high performers og det at gøre
gode medarbejdere endnu bedre. Få et indblik i den energi en ung leder ofte lægger i jobbet og den
indre stemme, der siger ”jeg kan godt – jeg skal vise dem skal jeg!”. Jacob er i dag formand for JCI
København – en organisation for unge ledere og iværksættere, hvor der er
mulighed for at opbygge lederkompetencer gennem projekter i samarbejde med
erhvervslivet.

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 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 skolestævner afholdes for studerende ved disse uddannelses-institutioner:

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

