
Kriseledelse – Gratis webinar
Deltag i Mannaz’ virtuelle inspirationsseminar om kriseledelse
Succesfuld ledelse af kriser
Hvordan leder du din organisation gennem en alvorlig krise? Hvad skal du være særlig opmærksom på, når du som 
leder bliver tvunget til at reagere hurtigt og markant i en situation med både store usikkerhedsfaktorer og store 
konsekvenser? Her får du de bedste råd til kriseledelse.
 
Spørgsmål der rejser sig
De fleste ledere har prøvet at håndtere kriser af forskellig karakter. Men den nuværende Corona-krise ser ud til at 
have et omfang og en række ubekendte, der gør at det er vanskeligt at trække på tidligere erfaringer. Så hvad gør 
man som leder, når man står i den aktuelle situation med behov for at handle hurtigt? Hvordan forholder man sig til 
de langsigtede strategiske mål kontra de kortsigtede nødvendige ændringer? Og giver det overhovedet mening at 
tale om strategi og mål i en situation som den nuværende? Samtidig skal man som leder balancere mellem at 
involvere sit lederteam og sin organisation og på den anden side være i stand til selvstændigt at træffe de afgørende 
beslutninger.

 
Vi har ikke alle svarene – men vi har nogle bud
På dette virtuelle inspirationsseminar giver Rasmus Bay og Lars Østerby, der er konsulenter i Mannaz, deres bud 
på, hvilke ledelseskompetencer der er afgørende for at komme igennem en krise som den nuværende. Samtidig 
adresserer vi den kortsigtede styring i form af kriseplaner kontra organisationens langsigtede strategiske mål.
 
Få eksempler og praktisk indsigt
På seminaret deltager også Christian Jacob Flarup, der har en lang karriere i både det private erhvervsliv samt i 
Forsvaret. Christian har bestridt en række direktør poster og er i dag professionelt bestyrelsesmedlem samt tilknyttet 
Forsvaret som rådgiver. I både rollen som direktør, bestyrelsesmedlem og i Forsvaret har Christian ledet 
organisationer og teams igennem kriser.
Der vil i den sidste del af seminaret være mulighed for at stille spørgsmål til både Mannaz’ konsulenter samt til 
Christian Jacob Flarup.
 
Hvem deltager?
Webinaret er primært for ledere med personaleansvar, men henvender sig også til medarbejdere der sidder i HR 
funktioner og medarbejdere der har en særlig rolle i forhold til eksekvering og opfølgning af kriseplaner.
Du ønsker værktøjer til at drive en forandringsproces, selvindsigt i din rolle som forandringsleder og en konkret plan 
for næste skridt i forandringen.
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dags event 
modul, 
0 kursussted 
0 ekskl. moms 
Se alle datoer og steder 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
Tilmelding
Tilmeldingen er lukket for denne gang – Vi gentager webinaret – hold øje med vores nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig 
i formularen nedenfor. 

Du kan også tilmelde dig et kursus indenfor dette område. Se relevante kurser her.

Praktisk gennemførelse
I din bekræftelsesmail sender vi linket til webinaret. På dagen klikker du dig ind og deltager i sessionen.
 
Du kommer til at møde

Lars Østerby 
Lars Østerby er uddannet cand.merc. og er underviser, konsulent og Client Director hos Mannaz. Inden Lars kom til 
Mannaz arbejdede han i virksomheder såsom Carlsberg, Dyrup, Hempel og DS Smith Packaging. Lars har selv 
stået i spidsen for en række forandringsprojekter og transformationer, hvor organisationer med mange interessenter 
skal flytte sig. Han har derfor også selv oplevet de udfordringer man står i, når større forandringsprojekter skal 
gennemføres med respekt for organisationens daglige drift og en omverden, der flytter sig hastigt.

Rasmus Bay 
Rasmus Bay er konsulent i Mannaz og arbejder med ledelseskompetencer igennem mange år og har indgående 
kendskab til, hvilke kompetencer der er afgørende for at komme igennem en krise som den nuværende. Rasmus 
Bay er også specialist i den kortsigtede styring af kriseplaner kontra organisationens langsigtede strategiske mål.

Christian Jacob Flarup
Christian Jacob Flarup har en lang karriere i både det private erhvervsliv samt i Forsvaret. Christian har bestridt en 
række direktør poster og er i dag professionelt bestyrelsesmedlem samt tilknyttet Forsvaret som rådgiver. I både 
rollen som direktør, bestyrelsesmedlem og i Forsvaret har Christian ledet organisationer og teams igennem kriser.

https://www.mannaz.com/da/event/kriseledelse-webinar/?pdf=1&random=637326616516134809#
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/ledelse/#forandringsledelse
https://www.linkedin.com/in/osterbylars/
https://www.linkedin.com/in/rasmusbay/
https://www.linkedin.com/in/christian-jacob-flarup-a9343b1/


 


