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Netværk for ledere
Hvem:
Netværket er for dig, som er leder. Uanset om du er i job, ledig
eller står i en situation, hvor du leder efter din næste udfordring.
Du vil gerne indgå i et netværk, hvor du kan udvikle dig, holde dig
opdateret, blive udfordret og sparre med andre ledere.

bidrage med ideer, impulser og inspiration, som er med til at
holde dig skarp som leder. Samtidig kan netværket være en
hjælp til din søgen mod næste karrierestation.

Vi glæder os til at møde dig!
Hvad:
Leaders Lounge er samlingspunktet, hvor ledere mødes om
ugentligt netværk og forskellige temaer. Programmet varierer fra gang til gang, men der vil altid være planlagt et tema
– lige fra ledelse af generation Y til konfliktløsning og personlig branding. Jævnligt får vi besøg af en gæsteoplægsholder,
som medbringer en specifik case, der skal løses. Derudover
har vi ofte ugens dilemma på programmet, hvor virksomheder
i bedste Mads og Monopolet stil får input til, hvordan de kan
tackle en udfordring.
Du kan læse mere om programmet på vores hjemmeside
www.karrierecoach.dk under Leaders Lounge.

Hvor:
Leaders Lounge bliver faciliteret af kompetente og erfarne
konsulenter hos KarriereCoach. Adressen er Skanderborgvej
213, 8260 Viby J.

Hvornår:
Vi mødes hver onsdag kl. 14 til 16 hos KarriereCoach. Bortset
fra i ferieperioder.

Hvorfor:
Vores overordnede formål er at tilbyde dig et netværk, hvor du
møder en række nye og interessante mennesker, der kan

”Leaders Lounge er et tiltrængt og opkvikkende element i
enhver leders hverdag. Jeg er næsten altid blevet udfordret
på mine meninger og tilgange til problemløsning. Emnerne
varierer fra oplagte leder dilemmaer som ”strategiplan for
firma X” over ”teoretisk gennemgang af blockchain og bitcoins” til ”dresscode for midaldrende mænd.” Jeg har aldrig
kedet mig til møderne, og jeg er tit blevet overrasket over
emnernes kompleksitet. Jeg er altid gået derfra med mere
end forventet”
– Michael Elefsen, Vice President, Head of Global Sales and
Marketing hos Anodyne A/S

Vil du vide mere? Kontakt Morten Tange på 70 22 29 23
eller skriv til info@karrierecoach.dk
Skanderborgvej 213, 1. sal
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