Netværk Danmark inviterer til netværksseminar:

Virtuel ledelse af globale teams

- sådan leder, motiverer og kommunikerer du på tværs af den globale organisation
I takt med at globale og digitale strukturer afløser traditionelle samarbejdsformer, bliver det virtuelle samarbejde en realitet og præmis
for flere og flere ledere. At lede, motivere og kommunikere på afstand kræver andre kompetencer end traditionel face to face-ledelse.
Få ny indsigt du kan bruge til at styrke din ledelse på tværs af lande og kulturer, når Netværk Danmark inviterer til
netværksseminar om virtuel ledelse af globale teams:
Tirsdag den 29. november 2016 fra kl. 14.30 til 16.30 med efterfølgende netværk.
Seminaret henvender sig til topledere, ledere og projektansvarlige, der arbejder globalt.
Med stor viden og praktisk indsigt rammesætter erhvervsforsker samt stifter af konsulentvirksomheden ConnectingCultures,
Signe Ørom, de opgaver og udfordringer man som leder i et globalt miljø, skal være særligt opmærksom på, bl.a.:

•
•
•

Hvordan skaber du fælles retning, mål og klare aftaler som distanceleder i kulturelt perspektiv?
Kan du overhovedet have føling med dine medarbejdere på afstand?
Og vigtigst af alt: Hvordan skaber du som leder tillid til og motiverer de medarbejdere, du sjældent møder?

Om SIGNE ØROM
Signe Ørom er konsulent og indehaver af kulturtrænings- og
konsulentvirksomheden ConnectingCultures samt erhvervsforsker ved
Københavns Universitet.
Hun har arbejdet for virksomheder som Novo Nordisk, Maersk, Vestas,
Arla, Grundfos, Clipper Group, Haldor-Topsøe, Foss, NOV Flexibles, UL
Denmark, Torm, Codan, Ibis, WHO, KEA, CphBusiness, Udenrigsministeriet og mange flere.
Signe Ørom er desuden medforfatter på bogen ”Kommunikation i internationale virksomheder”,
som netop er udkommet på forlaget Samfundslitteratur. Læs mere på connectingcultures.dk

Netværk Danmark

PRAKTISK INFO
Tidspunkt
Tirsdag d. 29. nov. 2016, kl. 14.30-16.30

Sted

Netværk Danmark
Borgmester Christiansensgade 50
2450 København SV

Tilmelding

Deltagelse er gratis (begrænset
antal pladser) – dog pålægges
udeblivelsesgebyr på 500 kr.

Part of Executives’ Global Network

For tilmelding klik her

