Kom med bag kulissen hos EWII
Tag med Arbejdernes Landsbank Erhverv ind bag kulissen hos EWII og hør den nye topchef Lars Bonderup Bjørn
fortælle om sin start hos energiselskabet. Lars vil tage os på en spændende tur, hvor fortid og fremtid kobles sammen.
Hvad skete der, da den tidligere direktør Knud Steen Larsen, blev afskediget i foråret 2017 og da bestyrelsesformand
og Middelfarts tidligere borgmester, Steen Dahlstrøm, kort tid efter valgte at træde tilbage? Hør Lars Bonderup Bjørn
fortælle om de organisatoriske og strategiske udfordringer, der mødte ham som ny i jobbet. Og om de dilemmaer,
han var konfronteret med. Hvilke kræfter træder i kraft i sådan en situation, og hvordan kommunikerer man med
organisationen, kunder og omverdenen i en situation, hvor koncernen tog negative forsidehistorier i flere aviser. Kunne
man have undgået, at det kom så vidt? Få også et indblik i EWII strategi, og hvor EWII er
på vej hen nu?
Undervejs i fortællingen vil problemer og dilemmaer blive iscenesat af det interaktive
teater Dacapo.as, der vil folde temaerne ud på en inspirerende, sjov og lærerig måde.

Om Lars Bonderup Bjørn
Adm. direktør i EWII.
Bestyrelsesformand i Dacapo og Advanced
Cooling og medlem af bestyrelsen Teater Nordkraft i Aalborg.
Tidligere hhv. formand og medlem af en række
bestyrelser, herunder Aalborg Universitet i perioden 2008-2016.
Tidligere direktør for MAN Diesel
Tidligere direktør i Aalborg Industries.
Ph.d. i strategi og ledelse, Managing Uncertainty
in Transnational Corporations.

Tid og sted:

Program:

Mandag den 18. juni 2018 kl. 17.00 – ca. 20.00

•

Registrering og netværk

hos Alfred og Kamilla,
Sverigesgade 16 – Odense Havn, 5000 Odense C.

•

Velkomst v/ filialdirektør Steen Tophøj og
erhvervskundechef Klaus Lind Justesen

•

Præsentation af program
v/ adm. direktør Mette Møller Aamand, Dacapo

Sådan tilmelder du dig fremover:

•

Netværksøvelse på tværs af tre WIN netværk

•

”Oprydning i EWII”
v/ adm. direktør Lars Bonderup Bjørn og

Husk, at du aktivt skal tilmelde/framelde dig via WIN-app’en:
1.Tryk på ikonet ”Næste møde”
2.Tryk deltager/deltager ikke

Dacapo
•

Tak for i dag!

Der vil undervejs blive serveret en let anretning.
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