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De fleste er tilbage fra ferien –
og nu skal der fart på maskinerne igen!
Derfor tilbyder vi en række morgen og aften-møder, hvor vi henter nogle af Danmarks
bedste foredragsholdere ind til at give inspiration og praktiske råd.
Så ring nu på 7561 6700 eller brug denne mail: sla@lidegaardrevision.dk, skriv navn, tlf.
mail, hvilke foredrag du ønsker, og hvor mange deltagere der kommer.
Disse foredrag er gratis og foregår på Lichtenbergsgade 3B,1 i Horsens.
---------------------------------

Det første foredrag foregår torsdag den 5. september i Horsens.
Der er morgenkaffe fra 7:30- 8:00, foredrag fra kl. 8:00-9:00.

Her kan du møde Rikke Maj Trauer – der har udgivet den meget omtalte bog ”Stress er
også dit eget ansvar”. Bogen blev så populær, at Rikke kom i Tv2’s morgenstudie, for at
fortælle mere om det, at opdage og gøre noget ved stress både hos sig selv, sine kolleger
og medarbejdere.

!
Rikke Maj Thauer holder her et af sine mange foredrag.

Indhold:
• Hvordan påvirker stress vores hjerne, krop og mentale ydeevne
• Hvordan opdager du tegn på stress, hvornår du skal reagere og hvordan hjælper du et
menneske videre
• Hvordan afdækker du kilder til stress i jobbet, og hvordan du handler på det
• Hvordan støtter og hjælper du en medarbejder/kollega, der har for travlt
• Hvordan håndterer du alvorlig stress og designer en succesfuld indslusning
Husk hurtig tilmelding – se øverst!
-----------------------------------

Det andet foredrag foregår tirsdag den 1. oktober i Horsens.
Der er morgenkaffe fra 7:30- 8:00, foredrag fra kl. 8:00-9:00.

Indhold:
Anita Hummelshøj Mikkelsen, har gjort det til sit speciale, at tale i øjenhøjde, med de
ledere og medarbejdere hun hjælper til at få skabt en bedre kommunikation på
arbejdspladsen og dermed mere effektivitet og trivsel.
Få nogle gode værktøjer til at undgå bøvlet og de dårlige arbejdsdage.
Ledertitlen er aldrig stærkere end det menneske, der er bag.
- Om god ledelse, med afsæt i håndværksbranchen
Anita Hummelshøj Mikkelsen har i en del år arbejdet med at udvikle ledere og
medarbejdere i håndværksbranchen. Hør om hendes erfaringer med at bringe
kommunikation og samarbejde i spil.
Hurtig tilmelding – se øverst!

!
Annita Hummelshøj Mikkelsen

Vi glæder os til arrangementerne og håber på, at møde så mange kunder som muligt.
Mange hilsner
Edel Bertelsen og Jens Erik Lidegaard
Lidegaard Revision & Rådgivning

