
 
- To aktuelle forfattere udfordrer vores forestillinger om kommunikation og ledelse  

Hvad skal der til for at lede organisationer effektivt i dag? Hvordan skabes succes i en organisato-
risk virkelighed, hvor medarbejdere stiller flere krav til deres arbejde end blot at tjene penge? Og 
hvordan kan kommunikationsfolk bidrage til at forme den virkelighed og slå igennem hos tople-
delsen i virksomheder? 
 
Det vil to aktuelle forfattere give os deres bud på i en spændende faglig debat om, hvad der skal til 
for at opnå succes anno 2012 – både fra organisations- og kommunikationsperspektivet. Mød: 

’UNBOSS’ & ’Farvel til flokken’  

Jacob Bøtter, der er autodidakt managementkonsulent. I 2005 stiftede han konsu-

lentvirksomheden Wemind, hvorigennem han nu har rådgivet mere end 100 virk-

somheder om, hvordan man radikalt forbedrer sin organisation ved at blive inspi-

reret af, hvad der er sket på internettet de sidste 15 år. Han har netop udgivet ma-

nagement bestselleren UNBOSS sammen med Lars Kolind. 

Mikkel Jørnvil Nielsen, der har arbejdet med kommunikation og markedsføring i 

20 år inden for rejsebranchen, luftfart og den finansielle sektor. Senest som kom-

munikationschef for Handelsbanken. I marts 2012 startede Mikkel som selvstæn-

dig; han driver i dag sit eget kommunikationsbureau, holder foredrag og undervi-

ser og har netop debuteret med bogen ’Farvel til flokken’. 

Program: 

16.45-17.00: Ankomst/Velkomst 

17.00-17.45: Jacob Bøtter & UNBOSS 

17.45-18.30: Mikkel Jørnvil Nielsen & Farvel til Flokken 

18.30-19.00: Pause med mad og drikke 

19.00-20.00: Debat  
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Der vil være mulighed for at købe bogen UNBOSS til eventet – også med Dankort.  

Farvel til flokken kan købes online her 

Bindende tilmelding på Facebook her. Af hensyn til madbestilling skal afbud senest meldes mandag den 

22. oktober. Arrangementet er gratis, såfremt du er medlem af foreningen. Du kan melde dig ind på 

www.candmerckom.dk eller til selve arrangementet. Studerende er velkomne til at deltage gratis til    

deres første Alumni-event.  

Vi håber at se rigtig mange af jer til efterårets arrangement— På gensyn fra Alumnibestyrelsen  

http://unboss.com/dansk/
http://jornvil.dk/
http://www.saxo.com/dk/farvel-til-flokken_mikkel-joernvil-nielsen_haeftet_9788702116045?searchText=farvel%20til%20flokken
http://www.facebook.com/events/161301977340980/
http://www.candmerckom.dk

