
inspirationsmøde 
for den erfarne leder

Kom styrket ud af krisen
– fokus på produktivitet og udvikling

I samarbejde med Center for Ledelse inviterer Sønderborg Handel, 
Sønderborg Salgs- & Reklameforening, Industrigruppen Sønderborg 
og ErhvervsKvinder til

TILMELDING SKAL SKE VIA DE RESPEKTIVE FORENINGERS HJEMMESIDER / DIREKTE TIL FORENINGEN 

Som leder går du foran. Også når du skal lede medarbejderne og virksomheden gennem den 
krise vi står i lige nu. Hvilke håndtag, skal og kan du gribe i? 
Du får denne eftermiddag inspiration til og mulighed for erfaringsudveksling med andre ledere 
omkring det at holde fokus på produktivitet og udvikling selv i en krisetid og om, hvordan du 
prioriterer dine ledelsesressourcer bedst og sikrer, at du til en hver tid har den rigtige strategi.

Program:
14.00 Ankomst og registrering, kaffe og kage /frugt.   
14.15 Velkomst.    
14.30 Introduktion til CfL Center for Ledelse og dagens program. 
 V. Programchef Charlotte Pontoppidan Vest   
14.35 Er din virksomheds strategi på forkant med udfordringerne - også i krisetider 
 og prioriterer I ledelsesressourcerne der, hvor de giver størst afkast?
  V. Virksomhedsrådgiver Peder Johansen CfL   
15.15 Pause.
15.30 Workshops. Se nedenfor hvilke 2 workshops du kan vælge imellem.
16.30 Let traktement.   

Workshop – Strategi
Hvordan får strategien liv – og hvordan kommer I i mål – krise eller ej? Workshoppen er 
et mix af oplæg fra CfL Center for Ledelse og dialog med lokal virksomhedsleder, der 
fortæller om erfaringer. 
Workshoppen giver mulighed for at dele erfaringer og få inspiration.

Workshop – Hvordan kan produktivitet og udvikling 
fremmes på samme tid?
Hvordan bevares optimismen blandt medarbejderne, når både produktiviteten og ud-
viklingskraften skal øges samtidigt. Workshoppen er et mix af oplæg fra CfL Center for 
Ledelse, der vil præsentere nye resultater på området desuden dialog med erfaren leder, 
der fortæller om erfaringer. 
Workshoppen giver mulighed for at dele erfaringer og få inspiration.

Praktiske oplysninger:
Hvor: Kantinen, tidligere Møller & Co., Jyllandsgade 30 i Sønderborg
Hvornår: Tirsdag den 13. april 2010 kl. 14.00
Tilmeldingsfrist: 9. april 2010
Pris: Kr. 150,-


