
DYRK RELATIONER 
– DE GØR ET KÆMPE ARBEJDE FOR DIG 
Hør ledelseskonsulent Lene Wervick fortælle om hvorfor relationer 
er et genialt redskab til at trives og få succes som erhvervsleder

Torsdag d. 2. maj 2019 kl. 18 på Skovshoved hotel 

STED

Skovshoved Hotel 

Strandvejen 267, 2920 

Charlottenlund 

PROGRAM

Kl. 18.00  Ankomst  

Let forplejning og foredrag 

Netværk  

Kl. 21.00  Kom godt hjem 

TILMELDINGSFRIST

Mandag d. 29. april.

Gæster kr. 125,-. Billetter 

refunderes ikke efter 

tilmeldingsfristens udløb. 

Medlemmer gratis. Der 

opkræves et “No show” 

gebyr på kr. 125,- ved 

afbud/udeblivelse efter 

tilmeldingsfristens udløb.

Kom og hør hvorfor du 
skal give relationer særlig 
opmærksomhed, og 
hvordan de er ressourcer, 
der kan bidrage til dig og 
din forretning. 

• Hvorfor beskæftige sig  
med relationer?

• Hvad er de for nogle?

• Hvordan mærkes de?

• Ta’-med-hjem øvelse i at gøre 
dine relationer synlige og 
håndgribelige

Lene Wervick giver dig en smagsprøve på konkrete 

værktøjer og en forståelse for, hvorfor relationer er 

et genialt redskab, når vi indgår i samarbejde med 

andre. Du får en ny opmærksomhed på, hvordan 

du kan styrke dit arbejde gennem relationer.

Lene er ledelseskonsulent, hvor hun rådgiver samt 

kompetenceudvikler ledere og medarbejdere 

i ledelse, og hvad forandringer gør ved os. Hun 

har udviklet TimeToDialogue - en metode til 

projektledelse. Hendes kunder tæller bl.a. 

Kræftens Bekæmpelse, Lejre Kommune, Deas 

m.fl. Desuden er hun ekstern lektor på RUC’s 

Virksomhedsstudier.

Lene har i sit arbejde særligt 
fokus på:

Dyrk relationer – de gør et 

kæmpe arbejde for dig.

Vær opmærksom – du er 

som minimum to skridt foran 

modtagerne af din forandring. 

Det skal afspejles i din 

kommunikation.

Projektledelse – vi lever i en 

eksekveringstid, hvor vi trykker 

på speederen for hurtigt.  

Tag dig tid til refleksion.

Invitér gerne 
andre kvindelige virksomhedsejere eller medejere med 

som gæst

Læs mere og tilmeld dig her - eller via www.kv.dk
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