MORGENMØDE MED FOKUS PÅ TALENT FREDAG DEN 29. MARTS / AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER

BRUGER DU DIT TALENT?
FREDAG DEN 29. MARTS SKYDER VI WOW ÅRET I GANG PÅ ALLERBEDSTE VIS MED EN INVITATION TIL MORGENNETVÆRKSMØDE.

MØD DISSE TRE SEJE KVINDER MED FOKUS PÅ TALENT

Fredag den 29. marts stiller vi skarpt på ”TALENTET – dit eget og
hvordan du finder det”. Dette i samarbejde med benhårde ladies,
der lever af netop deres talent - i hver sin verden. De bruger deres
talent aktivt og er drevet af deres talent og passion ligesom dig og
mig. Talent kan også omhandle motivation, valg og værdier.
Talent kan handle om mange ting men oftest peger det i retning af
et samspil mellem egne kompetencer, erfaringer og evner. Hvis du
har bare én af tre nævnte værdier, så er dagens morgenmøde helt
sikkert noget for dig.
”TALENTET – dit eget og hvordan du finder det” ligger i arbejdstiden,
da vores talenter ofte referer til det vi bruger meget af vores tid på,
nemlig arbejdet.

FREDAG DEN 29. MARTS KLOKKEN 08.30-11.00
STED: AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER
REGISTRERING, KAFFE OG CROSSAINTER FRA 08.00

KARINA BOLDSEN, oplægsholder
Professionel bestyrelseskvinde og
Chief Commercial Advisor i Business Intelligence-virksomheden: Solitwork.
Karina har gennem sin karriere dyrket sit
talent for virksomhedsledelse, og dermed
være i stand til at finde både protentialet
og talenterne i de virksomheder som hun
har siddet i toppen af.

RIKKE ØXNER, oplægsholder
Efter 20 år i organisationen bag Roskilde
Festival som kunstnerisk direktør er Rikke
Øxner nu førstedame hos Aarhus Festuge.
Vi stiller skarpt på Rikkes valg, når det
handler om at se kompetencer hos dem
omkring hende, hvordan hun har brugt sit
eget talent til at komme til tops i rejsen
med Roskilde Festival.

FACILITATOR: SUSANNE HÖECK.
Journalist og stifter af Women’s Board Award.
Tidligere chef-konsulent i DJØF og redaktør på Aller Media.

MICHELLE VESTERBY, oplægsholder
Professionel triatlet. Vinder af IRONMAN
Copenhagen, dansk rekord holder, træner,
3* top 10 placering til et af verdens hårdeste triatlon konkurrence, VM Hawaii.
Michelle har absolut talent for netop
hendes sport, men hvorfor startede hun
så sent, og har hun andre talenter som gør
hende til en af verdens bedste triatleter.
PRISEN FOR AT DELTAGE ER 199 KR.
TILMELDING SKER VED AT TRYKKE HER.

BAG ARRANGEMENTET STÅR SAILING AARHUS, AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER, DJØF OG WOMEN ON WATER DER ER ETABLERET AF SEJLSPORTSLIGAEN.

