
                         

VÆKST
LEDELSE&

S Y D D A N M A R K

15.
SEPTEMBER 
2022

Program

17.00–18.00 Før-oplæg (se før-oplæg på bagsiden)

18.00–18.30 Grab’n’eat: Let anretning og netværk

18.30–18.35 Opstart v. konferencier Nina Munch-Perrin

18.35-18.45 Velkomst v. Bent Jensen, stifter og ejer af THansen  
  Gruppen A/S

18.45–19.25 Per Callesen, Nationalbankdirektør

19.25-20.00 Thomas Reintoft, Social- og Arbejdsmarkeds-  
  direktør i Kolding Kommune

20.00–20.30 Pause

20.30–21.05  Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown

21.05-21.45 Tue Isaksen, cand.psych, forfatter og foredragsholder

21.55-22.00 Tak for i aften

Vækst og ledelse 2022 

er gratis og afholdes på 

Krogsagervej 40, 7000 

Fredericia

Tilmeld dig på: 

www.amcentret.dk/syddanmark

Tilmelding sker efter først til 

mølle med sidste frist d. 8. 

september 2022 eller ved 500 

tilmeldte.

Dørene åbnes kl. 17.00, hvor 

du kan deltage i et før-oplæg, 

network og spisning – husk 

tilmelding.

Af hensyn til forplejning er 

tilmeldingen bindende.

KONFERENCENS ARRANGØRER

https://www.amcentret.dk/konference/vaekst-ledelse-syddanmark/


                         

                         
Bæredygtig ledelse

I en tid, hvor det er en udfordring at rekruttere medarbejdere med de rette kvalifikationer, er 
bæredygtig ledelse et område, der har ekstra bevågenhed for virksomheder og organisationer. 

Fokus på at sikre, at de medarbejdere, der allerede er ansat, forbliver, fylder på samme måde 

rigtig meget. I løbet af aftenen giver de fire foredragsholdere og to før-oplægsholdere hvert 
deres bud på, hvordan man bedst håndterer udfordringen. Se frem til nogle spændende timer 

med mange nye vinkler på bæredygtig ledelse.

Audi

Fredericia

Inden konferencen kan du vælge, om du har lyst til at deltage på et de to før-oplæg. Der er 

plads til 50 personer på hvert før-oplæg, og pladserne fordeles efter først til mølle-princip. Husk 

at tilmelde dig, når du tilmelder dig konferencen.

Styrkelse af konkurrencedygtighed igennem 

bæredygtig ledelse og ESG | Penta Advokater

Bæredygtig ledelse og ESG spiller en stor 

rolle i virksomhedens konkurrencedygtighed. 

Advokat og partner Michael Duelund fra 

Penta Advokater fortæller bl.a. om de juri-

diske aspekter, der knytter sig til ESG og bære-

dygtig ledelse af en virksomhed, herunder 

bestyrelsens og ledelsens opgaver. Direktør 

Kjeld Clausen fra EFApaint fortæller om 

firmaets arbejde med den grønne fortælling.

LederAlliancen  | Lederne

Ca. 45.000 unge mellem 15-24 år er hverken 

i gang med uddannelse eller i job. Det kalder 

på handling. Som leder har vi brug for, at alle 

unge bidrager i samfundet – og for mange 

unge går vejen til succes gennem succesfulde 

oplevelser på virksomhederne. Lederne kick-

starter et netværk af ledere på tværs af Dan-

mark, som ønsker at hjælpe unge med mere 

potentiale ind på arbejdsmarked – eller giver 

dem handlekraft og mod til at vende tilbage til 

uddannelsessystemet

Før-oplæg


