
KOM TIL FOREDRAG OG WORKSHOP MED 

CHRISTIAN ØRSTED
Moderne ledelse er farlig, fordi den bruger psykologiske kneb, der får 
os til at arbejde os halvt ihjel. Den gør vores egen indre tilstand til for-
klaringen på stress, fiasko og pres. I stedet for at stille spørgsmålstegn 

ved ledelsens måde at lede på, eller de ressourcer, vi har til at løse en 
given opgave, bebrejder vi os selv.

Sådan siger Christian Ørsted, forfatter til nr. 1 på Børsens best-
sellerliste og bedste danske ledelsesbog med 6 ud af 6 stjerner 
i Berlingske »Livsfarlig ledelse«. 

For hvordan kan vi være verdens lykkeligste nation og allige-
vel brænde ud som aldrig før? De sidste 100 år har vi udvik-
let ledelsesprincipper, der har øget vores effektivitet og ført til 
enorm fremgang. Men de har vist sig at have en uhyggelig 
slagside. 

Oplev ham den 1. juni 2018 gøre op med performancekulturen 
og de myter om motivation, anerkendelse, personlig udvikling 
og teamwork, der undergraver vores produktivitet og helbred.

Der vil på dagen være mulighed for at købe et signeret eksem-
plar af Christian Ørsteds bog »Livsfarlig ledelse«. med rabat.

TILMELDING

Der er begrænsede pladser til netværksdagen, 
og tilmeldingen foregår efter først til mølle prin-
cip. Så skynd dig at tilmelde dig og dine kollega-
er allerede i dag!

Tilmelding via HRM-temadag.nemtilmeld.dk

Pris: Gratis for HRM-NetværkNord-medlemmer
 800 kr. for ikke-medlemmer af netværket
 Prisen er inkl. forplejning 

For yderligere informationer, kontakt:

Elsebeth Ørskov
Tlf: 2074 0224
Mail:  elko@colearning.dk

PROGRAM

Netværksdagen afholdes den 1. juni 2018 på 
toppen af Frederikshavn i selskabsrestaurant 
Himmelhav, Kærlighed & Kogekunst. Med ud-
sigt udover himmel og hav byder vi velkom-
men på 9. etage i Kattegat Silo. 

Kl. 08.00:  Morgenmad

Kl. 08.30: Velkomst v. Rasmus Borup

Kl. 08.45: Foredrag v. Christian Ørsted 
  Livsfarlig ledelse

Kl. 11.30: Frokost

Kl. 12.15: Workshop v. Christian Ørsted 
  Bæredygtig ledelse

Kl. 14.00: Tak for i dag 

https://hrm-temadag.nemtilmeld.dk/

