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SUCCESER SKABES I RELATIONER – OGSÅ I EN “HIGH TECH – LOW TOUCH” TID

ONSDAG DEN 21. MARTS KL. 12-16 DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN
TORSDAG DEN 22. MARTS KL. 12-16 TORVEHALLERNE, VEJLE

Digitalisering, disruption - dig og mig. Med dagens arrangement søger vi at samtænke digitaliseringen og de men-
neskelige relationer. Hvordan kan vi udvikle på begge dele for at drive en sund og rentabel forretning? 

Digitaliseringen har skabt en stærk foranderlig og uforudsigelig verden, hvor meget tyder på, at det er de mest omstil-
lingsparate og agile organisationer, der har succes, og hvor de organisationer, der ikke agerer hurtigt nok, risikerer at 
blive kørt agterud.

På fremtidens arbejdsmarked bliver det med andre ord vigtigere end nogensinde før at kunne eksekvere opgaver og 
projekter hurtigt og effektivt med det rette team. Evnen til at skabe stærke og langvarige relationer med interne og 
eksterne samarbejdspartnere er derfor helt essentiel på fremtidens arbejdsmarked. Dels fordi succeser aldrig skabes af 
enkeltpersoner, og dels fordi teams skal samarbejde om at nå et mål for at skabe de bedste resultater. 

Louise Opprud vil inspirere os til, hvordan vi som organisation sikrer nærhed og teamspirit i en digital verden, mens Tom 
Kristensen vil udfolde, hvordan samspillet i teamet er altafgørende for at skabe succes.

LOUISE OPPRUD JAKOBSEN 
Creative Advisor, Innovatør, og Foredragsholder

Louise Opprud Jakobsen er Creative Advisor i tænketanken DareDisrupt, hvor hun 
rådgiver organisationer om fremtidens arbejdsmarked, organisatorisk innovati-
on samt hvilke mindsets og kompetencer, der bliver brug for i det 21. århundrede. 
Hun har i de sidste mange år rejst rundt i det amerikanske tech-mekka, Silicon Val-
ley, hvor hun har arrangeret executive ture. Hun har tidligere været Kreativ Chef 
i Innovation Lab, hvor hun rådgav organisationer i at overgå til det digitale para-
digme. Louise har en kandidatgrad i Technology Based Business Development fra  
Aarhus Universitet.

TOM KRISTENSEN
Tidligere racerkører, Le Mans vinder, Foredragsholder og Rådgiver

Tom Kristensen er en af Danmarks mest vindende sportsudøvere gennem tiderne. Bag sig 
havde Tom Kristensen et stærkt team, hvor individerne hver især bidrog til, at hele kæden 
lykkedes. Tom Kristensen er i dag en eftertragtet foredragsholder, der har en enorm 
indsigt i, hvordan man får et team til at præstere under tidspres og svære forhold. Det er 
viden han også overfører til en række PR- og marketingbureauer. 



 
 
ONSDAG DEN 9. MAJ KL. 12-16 DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN
TORSDAG DEN 17. MAJ KL. 12-16 TORVEHALLERNE, VEJLE 
 
Til denne særudgave af Hartmanns Academy stiller vi skarpt på de mange ledelsesdilemmaer, vi må håndtere i mo-
derne organisationer og i fremtiden. I vil møde et uhyre stærkt ledelsespanel, der orkestreres af Mads Steffensen efter 
”Mads og Monopolet”-modellen. Spørgsmål kunne være: Eksponentiel teknologisk og digital udvikling – har vi de rette 
ledere til fremtidens lederskab? Bør ledere, som en rockstjerne, stå på scenen og sælge visioner og drømme, der skaber 
mening og retning? Hvordan leder man diversitet - unge, ældre, udlændinge, begge køn mv.?  
 
Du har også mulighed for at bidrage til debatten: Fortæl os om dilemmaer fra din hverdag på +45 4121 1335 eller  
sara.hansen@hartmanns.dk eller i hele marts og april måned 2018. Du kan også komme med et dilemma på dagen.

MADS STEFFENSEN - ORDSTYRER
Radio- og TV-vært 

Mads Steffensen har siden 2003 været kendt fra Danmarks mest populære radioprogram, ”Mads og Monopolet”, hvor 
hans monopol har rådgivet lytterne om alt mellem himmel og jord. Han har vundet flere priser i sit job som radiovært, 
herunder ”Radioprisen”, ”Den gyldne mikrofon” og en ”Zulu Award”. Derudover har han været vært på Danmarks Radios 
”Aftenshowet” og ”Kender du typen”. Mads er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i Aarhus.  

UFFE BUCHARD - PANELDELTAGER
Kreativ Direktør og Partner i Darling Creative Studio, Iværksætter, Redaktør, TV-vært og Debattør 

Uffe er iværksætter og driver egen virksomhed. Uffe har været vært på flere TV succeser og arbejdet som Chefredaktør 
for flere store magasiner. Uffe har stiftet virksomhederne DANSK DAILY, DANSK Fashion Awards og GrenaaBuchardt 
samt DANSK Magazine, hvor han også er chefredaktør.

ALEXANDRA KRAUTWALD - PANELDELTAGER
Adm. Direktør for Composing A/S, Ledelsesrådgiver, Forfatter og Businessblogger

Alexandra har 25 års erfaring inden for strategiimplementering og lederudvikling. Hun er uddannet inden for adfærds-
psykologi, kommunikation og ledelse. Alexandra blogger på Børsen.dk om de konsekvenser erhvervslivets udvikling kan 
have for ledere. Hun er desuden rådgiver for en lang række top- og mellemledere i dansk erhvervsliv. Alexandra har 
derudover skrevet bøgerne ”Oplagt – at lede adfærd” og ”Strategiimplementering”.

STEEN HILDEBRANDT - PANELDELTAGER
Partner i Hildebrandt & Brandi og Professor ved Aarhus BSS 

Steen er en af Danmarks førende ledelseseksperter og er i ti år blevet kåret som årets MBA-underviser. Derudover har 
han været tilknyttet en række af Danmarks største medier som kronikør, anmelder og kommentator på eksempelvis 
Danmarks Radio, JP, Børsen, Berlingske Tidende og Mandag Morgen.

CHRISTIAN ØRSTED - PANELDELTAGER
Ledelsesrådgiver, Forfatter, Foredragsholder og Debattør

Christian har mere end 20 års erfaring med rådgivning af danske og internationale virksomheder. Han underviser hvert 
år tusindvis af ledere og er en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere inden for ledelse, psykisk arbejdsmiljø 
og innovation. Christian er uddannet erhvervsøkonom med en master i Design og kommunikationsledelse fra CBS.  
Han er desuden også forfatteren bag bestselleren ”Livsfarlig Ledelse” og ”E-business – digitale forretningsstrategier”.

”MADS OG LEDERPANELET”: LEDELSESDILEMMAER OG FREMTIDENS LEDERSKAB  

H



ADFÆRDSLEDELSE OG -DESIGN: OMSÆT FORSKNING TIL MÅLBARE  

FORANDRINGER I ORGANISATIONER

TIRSDAG DEN 11. SEPTEMBER KL. 12-16 TORVEHALLERNE, VEJLE  
TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 12-16 DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN

Du får omsat de sidste mange års forskning i at ændre adfærd til praksis, som du kan gå direkte ud og implementere 
bagefter i din organisation.

Viden og vilje er de to kerneelementer, vi ofte tror, der skal til for at lykkes med at forandre adfærd. Uanset om vi taler 
markedsføring, udvikling eller ledelse, så gælder: ”de ved det + de vil det = de gør det” ikke! Mere information og flere 
gode argumenter er ikke nok til at flytte adfærd. Men hvad gør vi så? Hvordan kommer vi ud af vanens magt og formår 
at lægge den gode projektplan, overholder deadlines, undgår forstyrrelser i storrumskontorer eller bliver mere effektive 
i en verden, hvor e-mailstrømmen ingen ende vil tage. 

Pelle Guldborg Hansen deler ud af sin dybe viden om og indsigt i nudging og udfolder, hvordan du kan 
gå i gang med adfærdsændringer i morgen.

Morten Münster vil gøre det håndgribeligt, hvorfor vi mennesker gør, som vi gør og komme med 
konkrete anbefalinger til, hvordan vi designer en hverdag, hvor vi skubber til adfærden og tænker 
anderledes. Få forløst potentialet og sæt dine konkurrenter af.

PELLE GULDBORG HANSEN
Ph.D., Adfærdsforsker, Forfatter, Direktør i ISSP og Formand 
for Det Danske Nudging Netværk

Adfærdsguruen, Pelle Guldborg, er en af de mest eftertragtede og vidende mennesker 
inden for nudging og adfærdsledelse. Pelle har de sidste mange år arbejdet sammen 
med nogle af landets største virksomheder for at ændre adfærd. Pelle har derudover 
en Ph.d. i spilteoretisk modellering af sociale konventioner fra RUC, han er medstifter 
af TEN – The European Nudge Network samt CE i iNudgeyou - The Applied Behavioural 
Science Group.   

MORTEN MÜNSTER 
CEO i The Nudging Company, Partner i Bro Kommunikation, Forfatter, Blogger 
og Foredragsholder 

Erhvervsretorikeren, Morten Münster, blev som 31-årig Partner i BRO kommunikation og 
Direktør som 34-årig. Morten har gennem de sidste ti år hjulpet mange organisationer 
med at omsætte psykologiske indsigter til målbare adfærdsændringer. Det gør han bl.a. 
for Novo Nordisk, IBM, FOA samt Erhvervs- og vækstministeriet. Morten er forfatter til 
den hypede bestseller ”Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag” og ”Personlig 
indflydelse”. Morten er derudover blogger på Børsen, medlem af Tænketanken SPRING 
DIGITAL og uddannet i retorik fra KU.



FROM EVOLUTION TO “THE WORK REVOLUTION” 
TIRSDAG DEN 13. NOVEMBER KL. 12-16 DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN
TORSDAG DEN 15. NOVEMBER KL. 12-16 TORVEHALLERNE, VEJLE 
 
En nytænkt sammensætning af to af verdens dygtigste oplægsholdere og videnspersoner inden for hvert deres felt tager 
dig med på dagens interessante rejse - fra fortid til fremtid! 
 
Vi står over for -  ikke bare store forandringer på arbejdsmarkedet – men en revolution i måden vi arbejder på og er knyt-
tet til vores arbejdspladser. 
 
Er menneskers skæbner forudprogrammeret fra evolutionens side ud fra vores DNA? Kan vi revolutionere og omstille 
vores organisationer og medarbejdere? I 70’erne troede vi på, at børn kom som et blankt stykke papir og kunne lære alt. 
I dag ved vi fra forskningen, at meget er nedarvet og altså forudprogrammeret. Men er talent medfødt eller er det et 
resultat af omgivelserne og lederes evne til at lede medarbejderen?  
 
I en tid hvor coaching og ledelsesudvikling fylder agendaen i mange organisationer, er det måske på tide at stille sig selv 
dette kontroversielle spørgsmål. Hvordan skal vi med afsæt i denne viden agere som ledere på fremtidens arbejdsplads? 
Hvad er der brug for?   
 
Få de bedste bud af en af verdens førende DNA-forskere, Eske Willerslev, og HR Transformations Director, Andrew Spence. 
De vil denne dag udfordre vores syn på udviklingen af medarbejdere og gøre os klogere på, hvorvidt og hvordan vi kan 
udvikle kompetencer, så vi får bygget bro fra den arvelige masse til et læringsmiljø, hvor vi kan udvikle og tillære os de 
kompetencer, vi skal bruge i fremtiden.   

 

ANDREW SPENCE
Founder & HR Transformations Director at Glass Bead Consulting. Forsker hos Block-
chain Research Institute, Toronto.

Den britiske HR-forandringsekspert, Andrew Spence, har over 20 års erfaring med kom-
plekse forandringsprocesser. Andrew driver sit eget firma Glass Bead Consulting, som leverer 
rådgivning inden for HR transformationsprogrammer og change management. Han er en 
international anerkendt foredragsholder og forfatter inden for Change Management og 
”Future of Work”. Andrew Spence har en HA i psykologi fra Leicester Universitet og en Master 
i kognitionsvidenskab fra Birmingham. Bemærk at foredraget foregår på engelsk. 

ESKE WILLERSLEV
DNA-Forsker og Professor på KU, Center for GEOgenetik (under Statens Museum for 
kunst)

Eske Willerslev er en af verdens førende DNA-forskere. Han har publiceret en række  
anerkendte artikler i verdens førende videnskabelige tidsskrifter og han inviteres ofte til de 
største og mest anerkendte internationale kongresser, hvor arv versus miljø diskuteres. Eske 
kan, på trods af kompleksiteten i hjerneforskning, formidle tungt videnskabeligt stof på en 
indlevende og let forståelig måde.  



HARTMANNS ACADEMY - SHARING KNOWLEDGE

HARTMANNS ACADEMY
Hartmanns Academy er en professionel vidensplatform for ledere og HR professionelle. Det er en stærk gruppe bestående 
af Hartmanns’ kunder og samarbejdspartnere. Formålet med gruppen er at skabe en platform for kompetenceudvikling og 
videndeling inden for ledelse og arbejdsmarked med fokus på en sund forretning i fremtiden. Hartmanns Academy henven-
der sig primært til direktører, økonomichefer og ledere inden for HR, salg og marketing.

HARTMANNS ACADEMY 2018
Digitalisering, disruption - dig og mig. Hartmanns Academy 
samtænker digitaliseringen og de menneskelige relationer. 

Oplev en særudgave af Hartmanns Academy, hvor vi stiller 
skarpt på de mange ledelsesdilemmaer, vi må håndtere 
i moderne organisationer og i fremtiden. Mød ”Mads & 
ledelsespanelet” i bedste dilemma-stil.

Hvorfor agerer vi mennesker, som vi gør? Hvad kan vi gøre 
som ledere for at lykkes med at forandre adfærd.

Bliv taget med på en rejse, fra fortid til fremtid, og bliv klo-
gere på, hvorvidt og hvordan vi kan udvikle kompetencer til 
fremtidens arbejdsplads. 

Få adgang til den nyeste viden og indsigt i aktuelle ledelses- 
og HR-udfordringer på fremtidens arbejdsmarked og opnå 
håndgribelig inspiration til din ledelse i hverdagen. I 2018 
præsenterer vi de bedste og mest inspirerende foredrags-
holdere inden for de vigtigste tendenser, vi ser i markedet. 
De vil tage os trygt gennem følgende emner:

• Succeser skabes i relationer – også i en “High Tech – Low 
Touch” tid

• ”Mads og Lederpanelet”: Ledelsesdilemmaer og frem-
tidens lederskab 

• Adfærdsledelse og -design – At omsætte forskning til 
målbare adfærdsforandringer i organisationer

• From evolution to “The work revolution” 

UDBYTTE
• Brug arrangementerne som kundepleje
• Bliv kompetenceudviklet inden for ledelse og HR
• Opnå den nyeste viden og inspiration 
• Tilbyd dine medarbejdere kompetenceudvikling
• Skab relationer til andre virksomheder

MEDLEMSKAB
Prisen for et medlemskab er 16.750 kr. Medlemskabet inde-
holder tre pladser til hvert arrangement, da vi ved, at viden 
forankres bedst når vi lærer sammen. Medlemskabet er ikke 
personligt, men tilhører organisationen.

LOKATIONER
Hartmanns har indgået et samarbejde med DR Koncerthuset 
i København og Torvehallerne i Vejle. Begge steder vil være 
faste lokationer for afholdelse af Hartmanns Academy i 
2018 og alle arrangementer inkluderer en luksus frokost. Der 
vil under hele arrangementet være frugt, vand, kaffe og te. 

TILMELDING
Til hvert arrangement vil der blive udsendt en invitation med  
et link, hvori alle deltagere skal tilmeldes med navn, titel, 
firma og e-mailadresse. 

OM HARTMANNS
Hartmanns er et nordisk konsulenthus med en mission om 
med passion at skabe vindere på det moderne jobmarked. Vi 
har specialiseret os i mennesker og job siden 1996. Vi arbejder 
hver dag på at skabe succes i menneskers jobliv gennem 
ansættelse, medarbejderudvikling, exit-strategier samt 
rådgivning tilbage til jobbet. Hartmanns har partnerskaber 
i hele verden, hvilket giver os et særdeles stærkt netværk 
blandt kandidater og organisationer på tværs af geografi 
og sektorer. 
 

WWW.HARTMANNS.DK
+45 70 20 03 83 

* Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.


