LEAN FORUM NORDVEST

Arrangement
i samarbeid med MFK

INVITERER TIL
Åge Hareide har en imponerende karriere som fotballspiller i tillegg
til ledererfaring fra næringslivet. Han er kanskje likevel mest kjent
internasjonalt som en svært dyktig fotballtrener – både som
landslagstrener for Norge og Danmark og på klubbnivå der han
blant annet har hatt stor suksess med Malmø i Champions League.
Gjennom sin lange karriere har han høstet erfaring fra hva som skal
til for å lykkes. Systematisk trening på ulike plan står sentralt i hans
filosofi og han ønsker å utfordre næringslivet på at de må bli bedre til
å trene på å bli god!

Øystein Neerland, som i dag er direktør for MFK, var en meget god skihopper i tillegg til å være en
fryktet spiss på MFK. Han har også ledererfaring fra det private næringsliv. Som toppsjef i MFK har
han fokus på hvilke målinger, analyser og KPI’er som benyttes for å følge opp enkeltspillere for å skape
et best mulig kollektivt lag.
Sammen med disse to har vi utfordret lokale toppledere til å gi sine refleksjoner om ledelse.
Ingebjørg Klausen er administrerende direktør for NOV Midsund Bruk mens Eivind Mikalsen er
verkssjef for Hydro Aluminium på Sunndalsøra.
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PROGRAM
14:00-14:20

Registrering og kaffe (Høgskolen i Molde)

14:20-14:30

Velkommen

14:30-15:15

«En omgang om ledelse og læring i fotball». Åge Hareide, trener for det danske herrelandslaget i fotball

15:15-15:45

«Målinger, KPI’er og analyser i fotball». Øystein Neerland, direktør Molde Fotballklubb

15:45-16:00

Pause

16:00-16:15

«Lederne må selv gå den nye veien». Eivind Mikalsen, verkssjef Hydro Aluminium

16:15-16:30

«Med kvalitet som fokus i ett konkurranseutsatt marked». Ingebjørg Klausen, administrerende
direktør NOV Midsund Bruk AS

https://leanforumnordvest.hoopla.no/
sales/3793775975

16:30-17.00

To ekstraomganger med spørsmål og refleksjoner om ledelse

MEDLEMMER

17:30-19:00

Middag og mingling på Aker Stadion

kr. 350,-

19:00-20:45

MFK-Odd til eliteseriekamp på Aker Stadion

Påmelding:

Seminar.
Eks. mva. og billettavgift.

kr. 950,-

Seminar, middag og fotballkamp.
Eks. mva. og billettavgift.

MIDDAG OG FOTBALLKAMP

IKKE MEDLEM

Etter seminaret inviteres det til middag, mingling
og fotballkamp (VIP-billetter) på Aker stadion.
Forhåpentligvis blir det en tett og spennende
fotballkamp når Ole Gunnar Solskjær og MFK tar mot
Odd Eiliv Fagermo og Odd.

kr. 950,-

Seminar.
Eks. mva. og billettavgift.

kr. 1.650,-

Seminar, middag og fotballkamp.
Eks. mva. og billettavgift.
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