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Vi sætter fokus på talenter og
rollemodeller og vigtigheden i  at
finde det rette match herimellem
sammen med Kvindekompagniet,

INCUBA og Scandinavian
Executive Institute.

&



MELLEM TALENT 
& ROLLEMODEL

MATCHET

CONNECT Denmark har inviteret
en række passionerede talenter ,
erfarne rol lemodel ler og skarpe
talentudviklere t i l  en debat om,
hvordan vi favner og udvikler det
gode match mellem talenter og
rol lemodel ler .  



PROGRAM

Henrik Mondrup, Hjælp Til Pårørende

Anette Nørgaard, Vækstfonden

Louise Ertman, Letz Sushi

Eskild Ebbesen, foredragsholder og konsulent

Martin Lie, Cand. 

Hanne Christensen, Bestyrelseskvinder

Steen Buchreitz Jensen, Scandinavian Executive Institute 

Indskrivning

Velkomst, Palle Riismøller

Talenter & Rollemodeller 

Strategisk SPRINGBOARD®: Det gode match  

Q&A

Networking & snacks

Kl. 13.45 - 14.00

Kl. 14.00 - 14.10

Kl. 14.10 - 15.00

Kl. 15.15 - 16.15 

 
  

Kl. 16.15 - 16.30

Kl. 16.30 - 



Der er mange veje til
iværksætteri og mange typer
af iværksættere. Dagens
talere sætter fokus på,
hvordan vi kan blive bedre til
at favne forskellige talenter
og hvordan vi bliver bedre til
at udvikle talenter. 

Anette Nørgaard
Vækstfonden 
Hvorfor det er vigtigt at
pleje sit netværk og holde
sig opdateret med
økosystemet. Derudover
hvilke problemstillinger
talenter typisk har brug
for sparring til.

&
TALENTER

ROLLEMODELLER

Louise Ertman
Letz Sushi 
Hvem man vælger som
rollemodel undervejs
skifter tit afhængig af
stadie og rejsen. Louise
giver et indblik fra talent
til exit.

Eskild Ebbesen
Foredragsholder og
konsulent 
Hvordan udnyttes
potentialet og hvordan
nurses talenter via
rollemodeller og coaches
så potentialet realiseres?

KL. 14.10-15.00

Henrik Mondrup
Hjælp Til Pårørende 
Hvor vigtigt det har været
at møde en god
rollemodel i et tidligt
stadie. Som talent er det
vigtigt at have en at se op
til og en som kan følge
ens rejse. 

Alle talenter og rollemodeller får
mulighed for at præsentere sig selv og
gå i dybden med deres vinkel alt efter
om de er et talent eller en rollemodel.

De forskellige talere vil hver især gå i
dybden med:

Martin Lie
Cand.
Hvordan har jagten som
iværksætter mod succes
været? Og hvordan
bruges den viden til nu at
udvikle nye talenter og
på den måde selv være
en rollemodel?



SPRINGBOARD®
Vi samler talenter og
rollemodeller i et strategisk
SPRINGBOARD® og
inviterer også to ekstra
deltagere med i debatten,
som vil gå i dybden med
synergien, der opstår ved et
godt match. 

STRATEGISK KL. 15.15-16.15

At finde det rette match mellem
talent og rollemodel er ikke altid
lige til. Men når det sker, er der
ikke grænser for, hvor langt de
kan nå sammen. Der vil sættes
fokus på, hvordan et godt match
kan skabe en synergi, som kan
flytte bjerge.

Steen Buchreitz Jensen
Scandinavian Executive 
Steen sætter fokus på,
hvordan vi styrker og
udvikler rollemodeller og
hvorfor det er vigtigt at
være åben og ærlig overfor
sig selv.

Hanne Christensen
Bestyrelseskvinder
Hanne sætter fokus på,
hvorfor det er vigtigt, at vi
skaber mere diversitet i
rollemodeller og at der
findes rollemodeller med
mange forskellige
kompetencer 

Emner til diskussion

1. Hvilken betydning har et godt match
mellem talent og rollemodel for
iværksætteri? 

2. Hvordan hjælper vi med at skabe
flere gode matches mellem talenter og
rollemodeller?


