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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 kom-
petenceudvikling og videndeling inden for ledelse og arbejdsmarked med fokus på en sund forretning i fremtiden. 
Hartmanns Academy henvender sig primært til direktører, økonomichefer og ledere inden for HR, salg og marketing.

”For mig er Hartmanns Academy den måske stær-
keste videndelingsplatform i Danmark for ledere 
og HR. Det er de vigtigste temaer på ledelses- og 
HR-dagsordenen netop nu. Det er de stærkeste vi-
denspersoner på temaerne, som inspirerer. Og det 
er et stramt effektivt koncept med rammer i høj 
kvalitet.

Det er vores mål at styrke ledelse og HRs viden og 
handlekraft inden for de nyeste og største temaer 
i organisationerne netop nu. Jeg ved, at mange af 
vores medlemmer går hjem og bruger den inspira-
tion, de har fået - direkte i deres hverdag. 

Når vi kan skabe en platform med de fremmelig-
ste videnspersoner inden for aktuelle temaer – og 
det efterfølgende udmønter sig i konkrete positive 
forandringer i organisationerne – så giver det rig-
tig meget mening!

Når vi vælger, at et medlemskab inkluderer 3 
pladser pr. arrangement, skyldes det, at vi ved, at 
læring forankrer sig bedre sammen med andre. 
Og vi ser, at vores kunder bruger det som ”frik-
varter” for ledergrupper, kompetenceudvikling for 
HR afdelinger eller som kundearrangementer for 
deres kunder.”

Anne-Mette Ravn, CEO i Hartmanns

HARTMANNS ACADEMY 



HARTMANNS ACADEMY 2019
Stress eksploderer på alle niveauer. Hvordan navigerer vi 
som ledere og HR i en verden, hvor kompleksiteten, glo-
baliseringen og fragmenteringen aldrig har været større?

Oplev endnu en særudgave af Hartmanns Academy med 
Mads og Lederpanelet. Vi vil stille skarpt på de mange 
ledelsesdilemmaer, vi hver dag håndterer.

Vi digitaliserer på livet løs – men har aldrig brugt så meget 
tid på overflødige opgaver som nu. Kom dem til livs sam-
tidig med, at du bliver sund digital.

Er måden vi driver ledelse på forældet? Hvad kræver 
fremtidens lederskab? Hvis der overhovedet er behov for 
ledere? Vi tager debatten op!

Få adgang til den nyeste viden og indsigt i aktuelle ledel-
ses- og HR-udfordringer på fremtidens arbejdsmarked og 
opnå håndgribelig inspiration til din ledelse i hverdagen. I 
2019 præsenterer vi endnu en gang de bedste af de bedste 
og mest indflydelsesrige og inspirerende foredragsholdere 
inden for de tendenser, vi ser i markedet. I 2019 bliver de 
vigtigste emner: 

• Gå glip – stå fast – lederskabets balance nu, i stress 
og i fremtiden

• ”Mads og Lederpanelet”: Ledelsesdilemmaer og 
fremtidens lederskab 2.0

• Pseudoarbejde i den digitaliserede virksomhed –  
undgå disruption af dine medarbejdere

• Find kongevejen til fremtidens lederskab – ”lederskab 
er vigtigere end strategi”

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 17.650 kr. Medlem skabet 
indeholder tre pladser til hvert arrangement inklusiv en 
god frokost. 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 2019 og alle arrangementer inklu-
derer 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 til meldes med navn, 
titel, firma og e-mailadresse. 

OM HARTMANNS
Hartmanns er et job- og HR konsulenthus uden for kate-
gori  – men fremtidens svar på det agile jobmarked. Vi spe-
cialiserer os i flere kompetencer end kategorien normalt 
tilsiger. Det gør vi, fordi det giver perspektiv. I det moderne 
jobmarked, giver det ikke mening at tale ansættelse uden 
at tale fastholdelse og udvikling. Når vi taler opsigelser, 
må vi inkludere perspektivet for tiltrækning og employer 
branding. Og når vi taler arbejdskraft, må vi tale om både 
fast og fleksibel bemanding.

 

KØB DIT HARTMANNS ACADEMY HER:
 
academy@hartmanns.dk 
www.hartmanns.dk/hartmanns-academy
Du vil herefter modtage tak og en bestillingsbekræftelse.  

* Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.



MARIE KRONQUIST
Buddhist, mentaltræner, vejleder og foredragsholder 

”Hun er toplederens vej til restitution og pauser”, skrev Børsen. Marie Kronquist er svær at 
komme uden om i ledelsesbilledet. Hun mentaltræner både topledere og unge talenter 
i talentprogrammer samt underviser i restitution, bevidsthed og meditation på landets 
største arbejdspladser. Og så tilbyder hun et tilflugtssted for ledere, som har givet op 
på traditionelle lederuddannelser. Den buddhistiske vejleder har gennem de sidste 15 år 
arbejdet med meditation, stilhed, mental træning og mindfulness. Hun er uddannet i 
psykologi og kommunikation fra Københavns Universitet og har en treårig uddannelse 
inden for buddhisme fra det berømte Kathmandu Universitet. Derudover har hun fordybet 
sig i meditation og mindfulness på forskellige skoler rundt omkring i verden. 

SVEND BRINKMANN
Professor i Almenpsykologi, forfatter og foredragsholder

Den provokerende, prisvindende og stærke professor i psykologi, Svend Brinkmann, sender 
os, med sine bøger om det moderne liv, ind i overvejelser om den måde, vi i dag lever 
og leder på. Han gør op med, hvad han beskriver som tidens (selv)udviklingstyranni, 
og vil have os til at ”Gå Glip”, som hans seneste bestseller hedder. Svend Brinkmann er 
en af tidens mest efterspurgte foredragsholdere (2 års ventetid!). Svend har modtaget 
adskillige priser for sin forskning og formidling, bl.a. DR’s Rosenkjærspris og Gyldendals 
formidlingspris. Han har skrevet og redigeret en lang række bøger og mere end 150 artikler. 
Derudover har han udgivet artikler og bogkapitler på syv forskellige sprog.

GÅ GLIP – STÅ FAST – LEDERSKABETS BALANCE NU, I STRESS OG I FREMTIDEN

TIRSDAG DEN 19. MARTS KL. 12-16 - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN
TORSDAG DEN 21. MARTS KL. 12-16 - TORVEHALLERNE, VEJLE 

Hvordan navigerer vi som ledere og HR i en verden, hvor kompleksiteten, globaliseringen og fragmenteringen aldrig har 
været større? Udviklingstrangen dominerer og ord som agilitet, disruption, transformation og acceleration er daglige 
mantraer. Stress eksploderer på alle niveauer, og som ledelse og HR forventes vi at håndtere dette – mens vi selv kan 
rammes af ”fartblindhed”, stress og meningsløshed.

Svend Brinkmann er blandt landets mest eftertragtede oplægsholdere med afsæt i bestsellerne ”Stå fast”, som opfor-
drer til modstand mod tidens udviklingstrang og ”Gå glip – om begrænsningens kunst i en grænseløs tid” om, hvordan 
vi indretter os for at kunne stå fast på det, der er væsentligt og meningsfuldt – både i livet og arbejdslivet. Der findes 
en udbredt frygt for at gå glip af noget, kaldet Fear of Missing Out (eller FOMO). Svend Brinkmann fortæller i foredra-
get om, hvordan mådehold og det at gå glip af noget ikke bare er en nødvendighed i en grænseløs udviklingskultur, 
men også er en indre del af et godt liv – både etisk, eksistentielt og psykologisk. 

Marie Kronquist, som mentaltræner flere af landets topledere, underviser i ind – og udland og indgår i talentudviklings-
programmer i adskillige organisationer, vil folde ud, hvordan vi kan arbejde med øget velvære, sindsro og bevidsthed. 
Lær hvordan du investerer i din egen og dine medarbejderes fysiske og mentale sundhed på arbejdspladsen, hvor kon-
stante organisationsændringer, forandringsprocesser og flydende arbejde er virkeligheden. Marie Kronquist vil tage os 
trygt gennem et spil mellem teori og praksis. Så boost dit lederskab og få konkrete redskaber med hjem til dig og dine 
medarbejdere.



”MADS OG LEDERPANELET”: LEDELSESDILEMMAER OG FREMTIDENS LEDERSKAB 2.0

TORSDAG DEN 2. MAJ KL. 12-16 - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN  
TIRSDAG DEN 7. MAJ KL. 12-16 - TORVEHALLERNE, VEJLE

Efterspørgslen efter netop dette arrangement har været enorm, vi har derfor valgt at gentage successen dog med et 
nyt panel.  I kan forvente, at vi stiller skarpt på de mange ledelsesdilemmaer, vi hver dag håndterer på den moderne 
arbejdsplads, og som vi vil møde i fremtiden. 

Vi præsenterer et veloplagt og stærkt ledelsespanel, der orkestreres af Mads Steffensen i bedste ”Mads og Monopolet”-stil. 
Et dilemma kunne eksempelvis være: Du er ny regionschef for Nordeuropa, og du sidder i Holland. Du skal videreføre 
DNA, kultur og skabe fællesskab, men du er ikke selv fysisk til stede på de mange forskellige lokationer rundt i din region. 
Der opstår en meningsløshed i en afdeling, hvor medarbejderne begynder at falde fra. Måske fordi de ikke kan mærke 
DNA’et længere eller fællesskabet. Måske noget andet. Hvad skal du gøre? 

BIDRAG TIL DEBATTEN

Du har mulighed for at bidrage til debatten. Fortæl os om dilemmaer fra din hverdag på academy@hartmanns.dk. Du 
kan selvfølgelig være anonym, men gå ikke glip af chancen for at få de skarpe ledere og erhvervsfolk til at perspektivere 
dit dilemma.   

MADS STEFFENSEN
Journalist, 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 ”Aftenshow-
et” og ”Kender du typen”. Mads er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i Aarhus.

MADS CHRISTENSEN
Blærerøv, livsstilsekspert, forfatter og foredragsholder

Den store blærerøv og mediefidus, Mads Christensen, står bag en lang række livstilsbøger, som blandt andet guider og 
rådgiver mænd. Et par af Mads’ store passioner er selviscenesættelse, interpersonel intelligens og kommunikation, hvilket 
gør ham til en unik entertainer. Mads har en baggrund som officer ved den Kongelige Livgarde, og har derudover været 
moderedaktør på livsstilsmagasinet Euroman og stil-guide på TV2-programmet BAZAR. 

CAROLINE SØEBORG AHLEFELDT
Bestyrelsesformand, direktør og foredragsholder

Caroline Ahlefeldt blev i 2015 udnævnt af Berlingske Tidende som en af de 100 mest betydningsfulde kvinder de sidste 100 
år. Hun sidder med i Disruptionrådet – udpeget af regeringen og Lars Løkke. I 1992 grundlagde hun en af Danmarks første 
internetvirksomheder, MouseHouse, med sine blot 23 år. Hun har stor erfaring med ledelse og organisationsudvikling fra 
sine roller som koncerndirektør hos Cell Network, adm. direktør for Casalbi og sine utallige bestyrelsesposter. Hun har været 
med til at udvikle Heartland Festival, H.C. Andersens Litteraturpris og kulturturismen på Egeskov Slot. 

LARS ULSLEV JOHANNESEN
Group HR Director i Netcompany og Officer fra Forsvaret

Lars Ulslev Johannesen har en lang karriere som officer i Forsvaret i baggagen, og har blandt andet været udstationeret 
i Afghanistan, om hvilket han har skrevet bestselleren ”De danske tigre”. Siden Lars forlod Forsvaret i 2007, har han gjort 
karriere i den private sektor som konsulent, leder og nu som Group HR Director i den succesfulde IT virksomhed Netcompany 
gennem de sidste 9 år. Lars har ud over sine militæruddannelser også en Master i Organisationspsykologi fra RUC.

MALENE FRIIS ANDERSEN
Autoriseret psykolog og Ph(D), forsker og foredragsholder

Malene Friis Andersen har i over 10 år arbejdet med stress, trivsel, ledelse, social kapital og sygefravær. Hun arbejder både 
med forskning på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og som selvstændig erhvervspsykolog i offentlige 
og private virksomheder. Udover at være en meget efterspurgt underviser og procesfacilitator i ledelsesgrupper, afdelinger 
og blandt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, har hun også forfattet flere bøger og artikler. Hun specialiserer sig i at 
formidle indsigter og motivere til handling for ledere.



PSEUDOARBEJDE I DEN DIGITALISEREDE VIRKSOMHED –  

UNDGÅ DISRUPTION AF DINE MEDARBEJDERE

TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER KL. 12-16 - TORVEHALLERNE, VEJLE
TORSDAG DEN 12. SEPTEMBER KL. 12-16 - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN 

Vores hjerner hackes mere end 150 gange i døgnet! Vi digitaliserer på livet løs – men har aldrig brugt så meget tid på 
overflødige opgaver som nu. Få øjnene op for de mange overflødige opgaver, der flyder i din organisation og optimer 
din bundlinje, hvor det værdifulde arbejde er i højsæde til fordel for kunder og medarbejdere. Dette samtidig med, at du 
anvender teknologien smartest muligt, bliver sund digital og til tider ”slukker”.

Læge Imran Rashid er på kort tid blevet landskendt for sine holdninger til, hvordan digitalisering kan misbruge menne-
sket samt for bogen ”SLUK”. Imran mener, at i en tid, hvor alle virksomheder skal forholde sig til den teknologiske disrup-
tion, overses den største fare: Nemlig, at medarbejderne i virksomheden tabes af syne, og ender med at blive disruptet 
i stedet. Imran Rashid deler principperne for sund digitalisering, hvor det menneskelige perspektiv er bevaret midt i det 
teknologiske kaos. Han gennemgår faktorer, der spiller ind på menneskers evne til at præstere deres bedste. Den viden og 
de værktøjer er essentielle for dig som leder, da du herved bedre kan understøtte det menneske, du skal lede og motivere.

Anders Fogh Jensen, der er filosof, har sammen med antropologen, Dennis Nørmark, udfordret danskerne med bestsel-
lerbogen ”Pseudoarbejde”. Pseudoarbejde dækker ifølge Jensen og Nørmark over, at der går for meget tid med overflø-
dige møder, fluffy powerpoint præsentationer og strategier, som ingen har gavn af.

»Ufatteligt mange mennesker med lange, fine uddannelser sidder hver eneste dag og laver noget, der er totalt værdiløst 
for dem selv, deres virksomhed og samfundet. Deres arbejde er så fluffy, at de ikke engang kan forklare deres egen familie, 
hvad de får tiden til at gå med, men det er typisk noget inden for management, human resource, strategi eller kommu-
nikation. Der er ingen sammenhæng mellem den tid, de arbejder, og den kvalitet, de producerer. Arbejdet forsvinder bare 
ned i et sort hul. Det er det, vi kalder pseudoarbejde, og det er et gigantisk samfundsproblem,« siger forfatterne til Politiken.

ANDERS FOGH JENSEN
Cand. Phil. i filosofi, forfatter og foredragsholder

Filosoffen, Anders Fogh Jensen, er en yderst populær og erfaren foredragsholder med flere 
hundrede foredrag bag sig. Han er medforfatter til den kontroversielle bog ”Pseudoarbejde 
– Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting” som gør op med den traditionelle måde 
at tænke arbejde på. Du har måske set eller hørt ham i P1, Radio24Syv eller DR2, hvor 
han ofte deltager i den offentlige debat med et filosofisk blik på vores samtid. Han er 
forfatter til syv bøger omhandlende temaer som eksempelvis magt, styring, organisering, 
projektsamfundet og eksistensfilosofi. Anders har en uddannelsesmæssig baggrund som 
cand. Phil. i filosofi fra Odense Universitet, Diplomé d’Etudes Approfondies fra Sorbonne 
og er Ph.D. fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab fra KU.

IMRAN RASHID
Speciallæge, forfatter, IT-iværksætter, debattør og foredragsholder

Iværksætterlægen, Imran Rashid, interesserer sig særligt for, hvordan vores fysiske og 
mentale sundhed påvirkes af den moderne teknologi. Han er forfatter til bestselleren 
”SLUK – kunsten at overleve i en digital verden”. Efter bogens store opmærksomhed 
valgte Imran at stifte konsulentvirksomheden Center for Sund Digitalisering, som 
rådgiver virksomheder og ministerier ift. bæredygtige og menneskevenlige digitale 
transformationsprocesser. Han er uddannet speciallæge i almen medicin og er tidligere 
innovationschef i Aleris-Hamlet. I dag er han også Sundhedspartner i PFA og medstifter 
af Kreakassen.dk sammen med sin kone. 



FIND KONGEVEJEN TIL FREMTIDENS LEDERSKAB -  

”LEDERSKAB ER VIGTIGERE END STRATEGI”

TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER KL. 12-16 - TORVEHALLERNE, VEJLE
TIRSDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 12-16 - DR KONCERTHUSET, KØBENHAVN 

Er måden vi driver ledelse på forældet? Hvad kræver fremtidens lederskab? Hvis der overhovedet er behov for ledere?
Fremtidens organisationer ændrer sig: Fra maskine til organisme og der er brug for et paradigme skifte.
Til dette Academy event har vi inviteret to af tidens mest fremtrædende debattører, ledere og udfordrere til at tegne 
lederskabets vej frem. 

Louise Orbesen, ledelsesrådgiver og tidligere konsulent hos McKinsey & Co og BCG udfordrer måden vi leder på i dag 
og siger ”de ledere, som ikke forstår mennesker, får et problem i fremtiden”. Hun mener, at tiden er løbet fra den orga-
nisatoriske ”maskintankegang” og at organisationer skal forstås som levende organismer. Det handler om 3 principper:
 1: At erstatte hierarkier og mange ledelseslag med selvledende grupper
 2: At se og møde mennesker som det hele menneske, de er
 3: At lede organisationer, som var de levende organismer, vi ”lytter ind i”

Morten Albæk, forretningsmand, leder og filosof, er aktuel med sin bog ”Èt liv, Èn tid, Èt menneske”. Der tager han fat i 
det, han kalder ”vor tids absolut største paradoks”: ”Aldrig har vi levet længere. Vi er rigere end nogensinde. Vi er bedre 
uddannede. Men i de samme årtier, som denne udvikling har fundet sted, er vi blevet mere ensomme, mere angste, mere 
stressede og mere medicinerede. Vi har ikke fundet en måde at transformere øget velstand til øget velvære. Og det er 
en kæmpe udfordring.” Morten Albæk vil med sine mangeårige ledererfaring brede lederskabet ud og komme med nye 
perspektiver på fremtidens lederskab ift. den tid og den virkelighed vi står i og vil komme til at se i fremtiden.

LOUISE ORBESEN
CEO Leading Humans og ORBESEN, tidl. konsulent hos McKinsey & Co og BCG

Louise Orbesen rådgiver topledere i erhvervslivet, og har mere end 20 års erfaring 
med ledelse og strategi i større organisationer. Endvidere har hun erfaring som 
Managementkonsulent hos McKinsey og BCG – samt som Marketingdirektør i Arla 
Foods Canada. Siden 2010 har Louise arbejdet med strategi- og topledelsesrådgivning 
i organisationer, så som Vestas, Mærsk, Finansministeriet og Deloitte. I dag er hun 
grundlægger af firmaet Leading Humans, som har til formål at finde den nye formular 
på fremtidens lederskab. Hun er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse fra Aarhus 
Universitet.

MORTEN ALBÆK
Erhvervsmand, bestyrelsesformand, forfatter, professor og filosof

Den toneangivende erhvervsmand, Morten Albæk, har en mangeårig baggrund som 
leder bag sig hos bl.a. Vestas, Danske Bank og Voluntas, som han også er grundlægger 
af. Morten er internationalt anerkendt, og er bl.a. blevet kåret som den eneste skandinav 
blandt de 100 mest indflydelsesrige marketingfolk i verden - fem gange i træk. I 2014 
kom Albæk på det amerikanske medie Fast Companys liste over de 1000 mest kreative 
erhvervsfolk på den globale erhvervsscene - en liste som også indeholder Mark Zuckerberg 
og Bill Gates. Han er forfatter til flere bøger og senest ”Ét liv -Én tid – Ét menneske”, 
hvor Morten søger at synliggøre, hvordan vi bruger vores tid bedst uden en skarp skelen 
mellem den moderne opdeling af tid til hhv. arbejde, fritid og kvalitetstid. 
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