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Aftenen ledes af journalist og
nyhedsvært på DR, Nina Munch-Perrin.
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18.30: BRØNDERSLEV 100 ÅR
Borgmester Mikael Klitgaard

20.30: DEN GRØNNE OMSTILLING I
EN NORDJYSK KONTEKST
Adm. direktør, Lars Erik Jønsson,
Erhvervshus Nordjylland

Grøn omstilling af de danske virksomheder er for alvor
kommet på dagsordenen i Danmark. Men analyser viser,
at de nordjyske små- og mellemstore virksomheder
generelt har behov for større viden for at møde denne
udfordring med en markant indsats. Erhvervshus
Nordjylland tager temperaturen på de nordjyske
virksomheders grønne omstilling og peger på, hvordan
de nordjyske virksomheder kommer videre.
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20.45: VÆKST I BALANCE FOR
18.45: LOKAL FORANKRING OG BETYDNINGEN

AF
FORENINGSLIVET
LOKALT
KØBSTAD
1921 - 2021

BRØNDERSLEV

Direktør Jan Skov, Sparekassen Vendsyssel

19.00: FREMTIDENS ATTRAKTIVE
ARBEJDSPLADS

Adm. direktør Torben Bang,
Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
Rammebetingelserne for vækst i et lokalt, nationalt og
internationalt perspektiv er fundamentet for at drive
virksomhed, hvor grøn omstilling og bæredygtighed
samt diversitet og inklusion er vigtige værdier i at
tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere. Torben
Bang giver i sit oplæg sit bud på, hvordan interessante
samarbejder og værdikæder opstår.

19.30: HVORDAN LEDER JEG

GENNEM AUTENCITET

Vice President, direktør for tekstil
Jette Radich, Salling Group
Jette Radich har i løbet af sin karriere både været
rådgiver og trusted advisor for executives i relation til
strategi og ledelse. Hun har været den udøvende leder
og har dermed taget sin egen ’medicin’. Oplægget
tager afsæt i Jette Radichs ledelsesfilosofi, der
bygger på troen på, at vækst kommer indefra, og at
din fornemmeste opgave som leder er at udforske
menneskets potentiale for derigennem at skabe vækst.

20.00: PAUSE

SE KONFERENCEOPSTART OG
TILMELDING PÅ BAGSIDEN

ALLE INTERESSENTER

CEO Anders Kold, Mekoprint A/S
Mekoprint har netop rundet en halv milliard i
omsætning efter fire år med en årlig vækst på 15 %.
Fire kerneværdier og det udfordrede hensyn til alle
virksomhedens interessenter udgør den røde tråd,
og oplægget introducerer virksomhedens firdobbelte
bundlinje og balancegangen mellem kundetilfredshed,
arbejdsglæde, økonomiske forventninger og stigende
ambitioner for det samfundsmæssige ansvar.

21.15: VILJEN TIL SEJR

- HARMONI I JOB, FAMILIE OG FRITID

Tidligere topatlet og verdensmester i toerkano, 		
Arne Nielsson
Arne Nielsson ved, hvad personlig træning kan gøre for
én. Som eliteidrætsudøver må man arbejde målrettet
med sig selv, men det samme bør man gøre som
erhvervsmand m/k, partner og forælder. Arne Nielsson
taler indtrængende om værdien af troen på egne evner
og modet til at sætte overliggeren højt og leverer
et sprudlende foredrag fyldt med humor og stof til
eftertanke.

21.55: TAK FOR I AFTEN
Adm. direktør Kenneth Ajslev,
Human House Ledelse & Arbejdsmiljø
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Nordjyllands konference
Nordjyllands
konference
for erhvervsliv
og ledere

for erhvervsliv og ledere

KONFERENCEOPSTART
17.00: LEDERNE: FARVERIGE SOKKER

17.30: PANELDEBAT - HVORDAN GØR VI EN
FORSKEL FOR ERHVERVSLIVET?
Deltagere: BDO, Vækstfonden, SparV, UCN, Erhvervshus
Nordjylland, TechCollege og Brønderslev Kommune
Paneldebatten styres af aftenens konferencier
Nina Munch-Perrin, journalist og vært på TV-Avisen.

- INGEN JANTELOV

Forfatter og foredragsholder Mads Christensen
Glæd dig til at opleve den perfekte entertainer!
Mads Christensen er kendt for at levere stilsikre
anekdoter og underholdende betragtninger om livet
på godt og ondt. Den vellidte mediepersonlighed
er særligt kendt for medvirken i det legendariske
radioprogram Mads og Monopolet, hvor han hurtigt
tænkende, velformuleret og hudløst ærligt går i
kødet på danskernes dilemmaer. Han er desuden
bl.a. fast klummeskribent på Berlingske, ivrig
debattør og tidligere moderedaktør på Euroman.
Lederne Vendsyssel har bedt Mads komme med
sit bud på bæredygtigledelse og ledelse generelt,
da det er nu vi alle skal tage ansvar og gøre vores
verden mere bæredygtig og som Ledere er det en
af vores vigtigste opgaver i at hjælpe med at det
lykkedes.

17.55: UDDELING AF BUSINESS-PRISEN
”Grubleren” Execute
v/Niels M. Christiansen, Peak3

18.00: TAPAS & BOBLER
Vi serverer en let anretning
med et glas bobler.
Brønderslev Kommune ønskes
tillykke med 100 år som købstad.
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Vækst og ledelse 2021 er gratis og afholdes i
Brønderslev Hallerne, Knudsgade 15, Brønderslev.
Tilmelding sker efter først til mølle med sidste
frist d. 1. oktober 2021 på: www.amcentret.dk/nordjylland
Der er plads til maksimalt 500 deltagere.
Tilmelding er bindende af hensyn til forplejning.

