INVITATION TIL KONFERENCEN MOD
HVORDAN ANSØGERE OG ANSÆTTERE TØR HANDLE

Eventyrer og forretningskvinde Susan Moser fortæller om at bruge sit mod til
at gøre det umulige – også i forretninger. Her blandt himba-kvinder i Namibia.

Fredag 13. november 2020 kl. 09.00-15.00
Koncept: Hvordan får du mod til at tage det næste skridt i karrieren som leder og bestyrelsesmedlem? Og
hvordan tør du gå nye veje og sammensætte et langt mere agilt team, end tilfældet er i dag -ved at bruge andre
resurser og profiler end de gængse? Det er i fokus på den næste Kvinder I Bestyrelser-konference MOD.
Sted: Ledernes MødeCenter, Prags Boulevard 45, 2300 København S: Gratis parkering på Ledernes P-plads. Metro:
M2 Lergravsparken.
Deltagerne: Introduceres til oplæg om og erfaringer med at søge nye karriereveje eller opbygge teams, der med
helt andre profiler kan løse fremtidens opgaver. Deltagerne indgår i grupper, der skal afprøve de forskellige
koncepter. Hvert koncept rummer research og forberedelse, gennemførelse og opfølgning. Hver gruppe
konkurrerer om den bedste og mest iderige løsning. Løsningerne præsenteres i plenum. Dommere er alle
deltagerne, der hver har en stemme. Facilitatoren opsummerer.
Udbytte: Redskaber til at opbygge og anvende mod som en resurse i karriere og ansættelse af medarbejdere med
en ny tilgang. effektivt og med stor fornyelse til næste trin i karrieren. Målet er at øge den oplevede værdi for sig
selv og sin virksomhed.
Deltagelse: Medlemmer af Kvinder I Bestyrelser på A, C og B-niveau deltager gratis med en gæst. M-medlemmer
har deltagelse inkluderet i medlemskabet. Ret til forbedringer forbeholdes.
Tilmelding: https://kvinderibestyrelser.dk/tilmelding-til-konferencen-alle/ eller kib@kvinderibestyrelser.dk
- bedst nu og senest mandag 19. oktober kl. 12.00 (forbehold for plads).
Anfør venligst navn, stilling, firma, mobilnummer og e-mail.

Program
08.30-09.00 Registrering og netværk
09.00-09.10 Velkomst –KIBs bestyrelsesformand Annette Piilgaard
- Facilitator Birgitte Holst, CEO, Henkel Nordic
09.10-10.20 Oplæg om MOD i karrieren – Fra Rising Star til…
Line Sandberg, VP, Global Quality, Leo Pharma.
10.20-10.30 Pause
10.30-11.30 Oplæg og Workshop I – Modet til at vinde med vilje
– Forfatter, coach og verdensmester Mette Bloch
11.30-12.10 Workshop I – Præsentationer af holdenes samlede løsning
og kåring af vinder
12.10-12.40 Bliv eventyrer i dit eget liv
– Forfatter, adm. direktør Susan Moser, Moser & Moser
12.40-13.00 Frokost
13.00-13.30 Key note speaker – The courage and skills to employ different
– Deborah Dunsire/, CEO, Lundbeck
13.30-14.20 Oplæg: Case om autister
– Lise Lotte Hyveled, VP, Novo Nordisk og workshop II
14.20-14.50 Workshop II– Præsentation af holdenes samlede løsning
14.50-14.55 Workshop II – Kåring af vinder med begrundelse
14.55-15.00 Tak for i dag –Annette Piilgaard

Fornem atmosfæren: Videodokumentarer fra seneste konferencer (klik på titel):
PITCH
MIG A/S
VÆKST OG OPSKALERING

Covid-19 og forsamlingsregler:
KIB og Ledernes MødeCenter følger løbende alle regeringens regler for forsamlinger.
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