PRESSEMEDDELELSE

Lederlounge – Tema ”Balance i lederskabet”
Få konkrete ledelsesværktøjer, når Ringsted Erhvervsforum inviterer til
Lederlounge med Stine Bosse.

Dato: 10. januar 2017

Ringsted Erhvervsforum
Erhvervs-, Fritids- og
Kommunikationscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Mail.: erhvervsforum@ringsted.dk
www.erhvervsforum.ringsted.dk

onsdag den 24. januar kl. 08.00-10.00 hos
Plastmo A/S i kantinen
Odinsvej 9-11, 4100 Ringsted
(indkørsel fra Odinsvej ved PlastFabrikken)
Kom og hør den tidligere koncernchef i Tryg og foredragsholder, Stine Bosse,
fortælle om, hvordan man skaber balance i lederskabet.
Gennem foredraget bliver der stillet skarpt på de udfordringer, der møder den
moderne leder og den engagerede medarbejder. Det gælder internt i
organisationen, i relation til kunderne og interessenterne, i samarbejdet med
bestyrelsen og ikke mindst i forhold til det omgivende samfund.
Stine Bosse fortæller åbent om sit lederliv – både det, der gik godt og det, der gik
mindre godt. For Stine er den vigtigste ledelsesopgave at træffe beslutninger, der
balancerer mellem økonomiske, organisatoriske og ikke mindst menneskelige
hensyn. Det hele skal gå op. Og der er intet, der er sort og hvidt.
Lederloungen indledes kl. 8.00 med en lækker morgenbuffet, som du har
mulighed for at nyde i selskab med andre lokale erhvervsfolk. Arrangementet er
åbent for alle virksomheder i Ringsted Kommune.
Tilmelding på www.ringsted.nemtilmeld.dk
For flere oplysninger kontakt: Erhvervskonsulent, Lisbeth Eichen, tlf. 40 64 73 40,
mail: lei@ringsted.dk
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Om Lederlounge
Lederlounge er et tilbud fra Ringsted Erhvervsforum, som består af en kort faglig
opdatering fra morgenstunden i selskab med andre lokale erhvervsdrivende.
Om Stine Bosse
Stine Bosse er født i 1960, og er uddannet Cand. jur. fra Københavns Universitet.
Hun har bestridt en række lederstillinger i Tryg Forsikring, senest som
koncernchef fra 2003-2011.
I dag arbejder Stine Bosse som foredragsholder, og sidder i en række bestyrelser
hos bl.a. TELE Greenland, Allianz og TDC.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Erhvervskonsulent, Lisbeth Eichen, tlf. 40 64 73 40, mail: lei@ringsted.dk
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