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Sæt SKUB i din
forandringsledelse

Få ledelsesværktøjer, der hjælper dine medarbejdere
i lærings- og forandringsprocesser

Sådan får du og
dit team succes i
forandringsprocesser
Konference der sætter fokus på,
hvordan du og dine m
 edarbejdere
bliver foretagsomme og kommer i mål
uden stress, når organisationen skal
forandres.

   Midt i en forandringsproces?

Sådan går du og dit
team bedst fra vision
til virkelighed
Tag med på konferencen Sæt SKUB i din
forandringsledelse og få konkrete værktøjer til at
delagtiggøre og motivere dine medarbejdere, når
organisationen skal gøres klar til nye udfordringer,
vækststrategier og forandringer.
Sæt SKUB i din forandringsledelse er til dig, der som
leder står over for eller er midt i en forandringsproces.
På dagen møder du andre ledere, forandringsagenter og
ildsjæle med samme passion for at få mennesker godt
og sikkert igennem udfordringer og forandringer.
Velkommen til en dag med konkrete værktøjer, selv
indsigt og inspiration til dig som forandringsleder.

Ekstra bonus
Mulighed for eksklusiv workshop med
Stig Åvall Severinsen den 20.-21. august.
Kun 30 pladser.

Du får
• forståelse for, hvordan du forebygger stress
og øger den personlige handlekraft som
forandringsleder
• indsigt i foretagsomhedens psykologi og
hvordan det kan bruges i dit lederskab som
forandringsagent
• forståelse for, hvad der skaber foretagsomhed
i medarbejderne og teamet
• konkrete redskaber til at gøre andre ledere og
medarbejdere gode til at s kabe foretagsomhed
• en metode og konkret handleplan for
forandringsprocessen
• du mærker på egen krop, hvordan stress i
organisationsændringer kan håndteres med
enkle virkemidler
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Velkomst og indledning
ved Bjarne Brynk Jensen, forandringskonsulent
i Brynk Business Academy.

Foretagsomhed og forandringer ved Anne Kirketerp, psykolog og Ph.d. i innovativ ledelse

Hvad gør mennesker foretagsomme i lærings- og forandringsprocesser? Du bliver introduceret til psykologien bag og de
strategier, der kan give dig og dit team succes i forandringen. Du præsenteres for den forskningsbaserede model SKUBmetoden, som kan bruges til at skabe foretagsomhed i en organisation i forandring.

Forandringsledelse og foretagsomhed i praksis ved Jess Agerbæk, salgs- og markedsdirektør,
MOVER Systems
Hvordan kan SKUB-metoden bruges, når kulturen skal ændres, organisationen justeres eller et nyt forretningsområde
skal udvikles? Jess har som salgs- og markedsdirektør for bl.a. MOVER Systems, Falck, Telenor og Sonofon været
forandringsagent og fortæller, hvordan han har brugt
SKUB-metoden til at rykke sit team positivt og komme
Frokost og networking
i mål med forandringer.

13.07

14.11

Change Management in Augenhöhe
ved Bjarne Brynk, forandringskonsulent og underviser, Brynk Business Academy
Hvordan får du hele holdet med, når din organisation står over for forandring? Hvad kan du gøre for, at dine medarbejdere
selv tager ansvar for kompetenceudvikling? Hvordan sikrer du, at dine medarbejdere bliver foretagsomme i processen?
Bjarne giver praktiske tips til, hvordan du motiverer hele dit team og kompetenceudvikler dine medarbejdere i strategiog forandringsprocesser.

Visualisering og vejrtrækning som redskab
ved Stig Åvall Severinsen, fridykker, biolog og Ph.d. i medicin
Hvordan reagerer krop og tanker i stressende forandringsprocesser? Hvordan kan visualisering og vejrtrækning hjælpe
dig og dine medarbejdere til den ro og selvindsigt, der forebygger stress og øger den personlige handlekraft?
Stig fortæller om sin egen erfaring med at omsætte drømme, tanker og visioner til handling og hvordan han lærer
topledere at trække vejret for at undgå stress og øge præstationsevnen.

16.13

Networking, meet and greet
med indlægsholderne

17.01

Afslutning på konferencen
– udlevering af faglig goodybag

Praktiske
oplysninger

Bjarne Brynk
Forandringskonsulent og
underviser

Tidspunkt
Konference den 20. august 2018.

Sted
Hotel Vejlefjord,
Sanatorievej 26,
7140 Stouby.
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EarlyBird

Køb billet til ko

nferencen
senest 15. juni

Stig Åvall
Severinsen
Verdensmester i fridykning,
biolog og Ph.d. i medicin

3.600,ekskl. moms

4.800,- inkl. forplejning
og ekskl. moms.
Køb din billet på www.billetto.dk.

Spørgsmål?

Anne Kirketerp
Psykolog, forsker og Ph.d. i
innovativ ledelse

Kontakt Janne på jba@brynk.dk eller 2289 1764.

Janne Brynk
Andersen
Koordinator

Jess Agerbæk
Salgs- og markedsdirektør i
Mover Systems

Bjarne Brynk er konsulent og sparringpartner, når
organisationer skal gøres klar til nye udfordringer og
forandringer.
Bjarne har solid international erfaring med workshops
om salgsledelse og strategi, samt facilitering af forandringer i o
 rganisationer for bl.a. det tyske handels
kammer, som har 130 kontorer i 90 lande. Efter 14 år

som leder i virksomheder i USA og Canada er Bjarne
nu vendt tilbage til Danmark.
Han er stifter af konsulenthuset Brynk Business
Academy, som faciliterer kompetenceudvikling af
teams i strategi- og forandringsprocesser ved hjælp af
SKUB-metoden.

Stig Åvall Severinsen er fridykker, coach og underviser
på workshops i vejrtrækning, vejrholdning og mentaltræning i hele verden.

kan bruges til at give mere energi og mindre stress
i pressede situationer samt at optimere sports- og
forretningsresultater.

Han er stifter af konceptet ”Breatheology”, hvor
han kombinerer yoga og sin viden om fysiologi og
sportspræstationer i en teknik, der kan øge bevidstheden om åndedrættet. Optimering af åndedrættet

Metoden har hjulpet alt fra PTSD-ramte veteraner
til OL guldvindere og ophængte CEO’s verden over.
Stig er forfatter til bogen Træk vejret – mere energi –
mindre stress.

Anne Kirketerp er ekspert i foretagsomhed,
innovation og entreprenørskab. Hun er ophavskvinde
til SKUB-metoden – en model med syv strategier, som
fremmer foretagsomhed og handlekraft, når vi som
mennesker står overfor forandringer og har brug for at
flytte os fra tanke til handling.

Anne er tidligere faglig leder på Center for
Entreprenørskab og Innovation på Aarhus U
 niversitet,
og laver i dag ledelseskurser med fokus på
foretagsomhed og motivation og holder Keynotes i
ind- og udland om SKUB-metoden og foretagsomhed.

Jess Agerbæk har mere end 15 års erfaring som
erhvervsleder inden for salgs- og markedsledelse
og har ført sine teams igennem store forandrings
processer i bl.a. MOVER Systems, Falck, Telenor og
Sonofon.

arbejdere gennem store forandringsprocesser og
forretningsudvikling ved at skabe kombineret fokus
på mennesket i organisationen, holdpræstation og
resultater.

Han er kendt for sin engagerede ledelsesstil og
sin stærke evne til at lede virksomheder og med-

På konferencen deler Jess ud af sine erfaringer med at
tilpasse sig ændringer i organisationer og motivere og
udvikle sit team i processen.
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