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 ”ER DER EN LEDER TIL STEDE?” 

Et topinspirerende foredrag for den moderne, distribuerede organisation eller virksomhed, som ønsker at 

opnå effektive og tillidsbaserede samarbejder på tværs af arbejdssteder. Foredraget giver ledere, 

projektdeltagere og medarbejdere brugbare anvisninger til at skabe tillid, mening, selvledelse, følgeskab 

og stærkere relationer. 

• Hvordan skaber I tætte relationer over distancen? 

• Hvordan sikrer I sammenhænge mellem lokale opgaver  

og jeres globale strategi? 

• Hvordan kan I designe jeres IT-støttede kommunikation,  

så I opnår ejerskab og engagement?  

• Hvordan vælter I siloerne og skaber værdi med  

videndeling på tværs af arbejdssteder? 

• Hvordan kan I levere et distancelederskab, som der  

giver plads til selvledelse?   

Det spørgsmål og mange flere besvarer ledelsesrådgiver Lars Pedersen i sit foredrag ”Er der en leder til 

stede?”, som bygger videre på grundpointerne i hans højaktuelle bog med samme titel. I foredraget sætter 

Lars lederrollen i den moderne, distribuerede organisation og virksomhed under lup. 

Med konkrete eksempler viser Lars, hvorfor og hvordan den succesfulde distanceleder blandt andet 

formår at formalisere den uformelle kontakt på distancen. Foredraget giver undervejs rig mulighed for 

debat, hvor ”do’s og don’ts” bliver diskuteret, så deltagerne får udfordret egen forståelse for lederrollen og 

samtidig går fra foredraget med konkrete redskaber til efterfølgende brug. 

”Lars er en skarp autoritet på en scene og hans budskaber om ledelse er vigtige i rigtig 

mange sammenhænge! Han udmærker sig tydeligt blandt de næsten 60 oplægsholdere, 

som vi har samarbejdet med i Ledertid.com, og jeg kan personligt anbefale ham som 

foredragsholder og ledelsesekspert.” – Jakob Albertsen, Ledertid 

Med foredraget ”Er der en leder til stede?” får I kort sagt en sammenhængende fremstilling af fald- og 

guldgruberne for ledere, projektdeltagere eller medarbejdere, som befinder sig i den moderne, 

distribuerede organisation.  

 

 

Har jeg fanget din interesse? 

 

Send en mail / ring direkte! 

+45 3028 0274 

lp@pitstopmanagement.com 
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