
Lederseminar
i samarbeid med 

Robert Kusén

Respekten for 
mennesket 

og 
Kraften i et 

sterkt lederteam

Hvordan lykkes? 

Robert Kusén er en av Europas mest 
ettertraktede og inspirerende 
forelesere på området lederskap med 
Lean-filosofien som fundament. Han 
har skrevet boken «Respekten for 
mennesket» som er utgitt på flere 
språk. 

Som ung leder på Scania klarte han, 
sammen med sine medarbeidere, å 
transformere verkstedet som gikk under 
navnet Apeberget til et forbilde for 
svensk produksjonsindustri.                   
De skapte en organisasjon der alle er 
med og driver utvikling.

Med sin erfaring fra lederskap og 
endringsledelse på samtlige ledernivå i 
ulike organisasjoner, har Robert kjent 
på kroppen hvordan kultur og evne til 
forbedringsarbeid henger sammen.  

Han fokuserer på hvordan du som leder 
kan angi retning og sette mål, samtidig 
som du gir ansatte støtte og tillit slik at 
de selv kan forbedre sine egne 
arbeidsprosesser. 

Forbedringsarbeid der verdiene skapes - Struktur og kultur for kontinuerlig forbedring

Lederens avgjørende rolle - Kraften i og behovet for sterke lederteam
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Påmelding, klikk her

Vi oppfordrer flere deltagere fra samme 
ledergruppe til å delta.

Kraften i et sterkt lederteam kan 
utgjøre forskjellen mellom å lykkes og 
ikke lykkes. 

Vi setter søkelyset på:
- Hvordan bygge og utvikle 

lederteamet slik at det blir sterkt og 
robust; «rigget» til å tåle både opp-
og nedturer?

- Hvordan utvikle en kultur og en 
struktur for å realisere det 
menneskelige potensialet som finnes 
i enhver bedrift, og øke egen 
konkurransekraft?

Halvdagsseminarer

Sesjon 1: Kl. 0830-1200

Velkommen

Robert Kusén - Respekten for mennesket
MainTech - Kraften i et sterkt lederteam
Lett bespisning kl. 1130-1200

Sesjon 2: Kl. 1200-1530

Lett bespisning kl. 1200-1230

Velkommen
Robert Kusén - Respekten for mennesket
MainTech - Kraften i et sterkt lederteam

Sted: Støtvig Hotell, Larkollveien 801,  
Larkollen

Moss 7.nov. 2019

De aller fleste bedrifter sliter med å lykkes med forbedringsarbeid. Vi setter søkelyset 
på lederskap basert på «Respekten for mennesket» og kraften i et sterkt lederteam.

Pris og påmelding

http://www.maintech.no/kurs/lederseminar/

