SoSimple inviterer til gratis eftermiddagsarrangement om:

Autentisk ledelse
- nyeste forskning og tapas med bobler

Er du interesseret i at blive den leder, du selv ønsker at have? Så gå ikke glip af Rikke Bergs oplæg om
autentisk lederskab gennem følelsesmæssig intelligens
Når vi hos SoSimple snakker om autentisk lederskab og følelsesmæssig intelligens, henviser vi til en leder,
der tør være sig selv på godt og ondt, og som ikke giver sig ud for at være noget man ikke er. Nyere
lederforskning er ikke i tvivl om at en leder bør benytte sig af andre intelligenser end sine faglige, analytiske
og logiske evner. En leder der også forstår at vejre en følelsesmæssig stemning blandt sine medarbejdere og ikke mindst hos sig selv - er en langt stærkere leder. En leder i balance er nemlig en effektiv leder.
Sidegevinsten ved dedikeret at arbejde med den følelsesmæssige intelligens er, at I bliver bedre til at
håndtere stress i jeres virksomhed.
Autencitet og følelsesmæssig intelligens = mere talent og mindre stress
Mindre stress og mere energi = mere effektivitet i jeres virksomhed!

Without it (emotional intelligence) a person can
have the best training in the world, an incisive,
analytical mind, and an endless supply of smart
ideas, but he still won’t make a great leader
Goleman, Top 50 over indflydelsesrige ledelsesforskere.
Program for dagen
Velkomst
Rikke Berg, Erhvervscoach og Indehaver af SoSimple
Involverende indlæg omkring autentisk lederskab og følelsesmæssig
intelligens.
Networking med ’Tapas & Cava’
SoSimple giver et godt tilbud og booker gerne et møde med dig!

Arrangementet finder sted fredag d. 10/04-2015 fra kl. 16:00
til 18:00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C
(2 timers gratis parkering)
Tilmeld dig via:
SoSimple.dk/events/autentisk-ledelse
På mail: kontakt@SoSimple.dk

Det er gratis at deltage i arrangementet ved tilmelding. Ved udeblivelse fakturerer vi et no-show-fee på 495,- kr. for at sikre, at alle interesserede
kan få plads til dette spændende arrangement. Der er en afmeldingsfrist på 48 timer før arangementets start. Ved færre end 20 tilmeldinger aflyses
arrangementet. Dette meddeles direkte pr. mail senest fredag d. 7. april 2015.

SoSimple.dk

kontakt@SoSimple.dk

29 99 34 00
autentisk lederskab på alle niveauer

