Årets store konference i Nordjylland

Vækst og Ledelse 2018

Brønderslev hallerne, Knudsgade 15, i Brønderslev den 12. april kl. 17.00 – 22.00
Med et spændende og underholdende program
glæder vi os til at byde velkommen til endnu en
erhvervskonference i Brønderslev.
Med venlig hilsen

Mette Walsted Vestergaard kendt
fra DR1 og en række store TV events,
vil som aftenens konferencier guide
os sikkert gennem programmet.

Nextwork og AM-Gruppen

Kl. 17.00 Før-konference oplæg se bagsiden
18.30 Mikael Klitgaard, Brønderslevs borgmester
byder velkommen til konferencen 2018.
BRØNDERSLEV

KO M M U N E

18.45 Kristian Jensen, finansminister

20.15 Jais Valeur, Group CEO Danish Crown

19.15 Christian Motzfeldt, direktør Vækstfonden

21.00 Chris MacDonald - Energi, overskud og

Offentlig ledelse som værdiskaber. Den politiske debat har i flere år fokuseret på størrelsen
af det offentlige forbrug, men ikke på effekten
heraf. Fremover vil der blive langt mere fokus
på effekten og impact. Det kræver god ledelse
at omstille den offentlige sektor til at fokusere
på brugerne og værdiskabelse.

Hvordan skaber vi flere vækstvirksomheder i
Nordjylland, og hvad kan vi lære af de
eksisterende, regionale fyrtårne? Christian
fortæller om, hvorfor et velfungerende
kapitalmarked og brobygning mellem
aktørerne på de finansielle markeder er essentielt for væksten og fornyelsen i små- og
mellemstore virksomheder.

19.45 - 20.15 Pause

Danish Crowns produkter er efterspurgte i hele
verden samtidig med, at virksomhedens
grundlag er udfordret i Danmark.
Hør Jais Valeur fortælle om, hvordan en af Danmarks allerstørste virksomheder arbejder med
strategi og værdiskabelse i en uforudsigelig
verden.

motivation
Hør hvordan vi har det allerbedst – og oplever
energi og mentalt overskud. Chris punkterer
myten om, at det altid skal være ”lysten, der
driver værket. ” I stedet deler han med humor
og skøn selvironi sin motiverende strategi
for, hvordan vi træner viljestyrken og skaber
rutiner, der gør det hele lidt nemmere. Et foredrag, som får smil på læben og mod på et lidt
sundere og mere energisk liv.

22.00 Tak for i aften

Deltagelse: Det er gratis at deltage i arrangementet. Af praktiske hensyn skal tilmeldingen ske
		på www.am-uddannelsen.dk/konferencer
		
Tilmelding foregår efter først til mølle princippet inden 3. april 2018.
		
Spørgsmål kan rettes til AM-Gruppen på 70 107 701.
Hovedsponsor:
Sølv sponsorer:

Før-konference oplæg kl. 17 - 18.15
Der serveres en let anretning under alle før-oplæg

Vækstfonden - Få finansiering til dine vækstplaner med Vækstfonden

Har din virksomhed brug for kapital til at udvide forretningen, investere i nye maskiner
eller gennemføre et ejerskifte? Så kom og hør, hvordan Vækstfonden kan hjælpe.
I samarbejde med banker og private investorer har vi allerede finansieret flere end 6.000
iværksættere og virksomheder landet over.

Oplægsholder:

Jan Jonassen, erhvervskundechef og Henrik Larsen, erhvervskundechef i Vækstfonden

BDO - Hvordan går det hos de mindre og mellemstore virksomheder?

Der tales og skrives rigtig meget om SMV’erne, som udgør en meget stor del af dansk erhvervsliv og som
har stor politisk bevågenhed. Men hvordan har de det? Hvordan er deres økonomi, hvad lykkes de især
med, og hvad er deres største udfordringer? Har de en særlig forpligtelse til at skabe vækst og
beskæftigelse, og belønnes de i givet fald herfor?Og hvad tænker politikerne? Hvilke ambitioner har de for
de mindre og mellemstore virksomheder, og hvad gør de reelt for at støtte dem?

Oplægsholder: Henning Boye Hansen, Chefkonsulent i BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab

Lederne Vendsyssel - “Frihed under ansvar”

Kim Kristensen - ceremonimester i kongehuset, er et eksempel på, at man ikke behøver at gå ind for
kæft-trit-og-ret-ledelse og være hierarkirytter, fordi man har gjort toplederkarriere i uniform og nu hos
Danmarks øverste regent, Hendes Majestæt Dronningen. Tværtimod vægter han frihed til sine
medarbejdere.

Oplægsholder:

Kim Kristensen, ceremonimester i kongehuset

Cabi - Skab en bedre forretning med strategisk kompetenceudvikling

Har I mod og vilje til at udvikle de almene kompetencer? Omkring en million danskere har begrænsede
færdigheder i læsning, regning og It. Udbytte ved kompetenceudvikling gavner både forretning, trivsel og
den enkelte medarbejder. Seniorkonsulent Christina Pedersen fra Cabi sætter fokus på mod og vilje bl.a.
med konkrete processer og værktøjer til strategisk kompetenceudvikling. Det kræver overblik, vilje og mod
at sikre alle sine medarbejdere til fremtiden. Afklaring af almene kompetencer er første skridt. Kompetenceudvikling giver mod på mere efteruddannelse og nye arbejdsopgaver. Indsatsen giver mening både for
virksomheden og for den enkelte medarbejder.

Oplægsholder:

Christina Pedersen, seniorkonsulent i Cabi

Væksthus Nordjylland - Vækstledelse og finansiering er nøglen til succes

Kom og få gode råd til, hvordan Væksthus Nordjylland kan hjælpe dig med at opbygge en succesrig
virksomhed gennem ledelse, vækst og finansiering. Hør blandt andet vækstkonsulent Michael Rieland
Sørensen fortælle om nogle af de tiltag og initiativer, der kan gøre en stor forskel for din virksomhed –
uanset om du er startup eller etableret virksomhed. Hør også konsulent Andreas Knudsen fra Advice+
berette om, hvordan hans samarbejde med Væksthus Nordjylland kan komme dig til gode. Endelig deler
virksomheden Gripa deres oplevelser med Væksthus Nordjylland, og hvad det har betydet for dem.

Oplægsholder:

Michael Rieland Sørensen, vækstkonsulent i Væksthus Nordjylland

