Invitation

Rebound: Fra toppen til
bunden – og tilbage igen
I samarbejde med Aarhus BSS, Aarhus Universitet, afholder
vi konferencen ”Rebound: Fra toppen til bunden – og
tilbage igen” tirsdag d. 29. august i København.

Arrangementet
”Rebound” sætter fokus på
virksomheders rejse mod at
rejse sig efter en krise.

Hvad er det, der gør, at nogle organisationer i særlig grad
lykkes med at rejse sig efter et tilbageslag?
”Rebound” sætter fokus på virksomheders rejse tilbage til toppen
efter en krise. Vi har inviteret topchefer og alumner til at tale om
deres personlige erfaringer med at lede en organisation, der har
taget turen fra toppen til bunden – og tilbage igen.

Tid og sted
Tirsdag d. 29. august
kl. 8:00 – 11.30

Til arrangementet vil følgende indlægsholdere give deres
perspektiv på denne rejse:
•

Thomas Mitchell er Head of Personal Banking Denmark i
Danske Bank. Han har været ansat i Danske Bankkoncernen siden 1980, hvor han har været ansvarlig for en
række områder, bl.a. som administrerende direktør for
Danske Invest og medlem af direktionen i Realkredit
Danmark.

•

Anders Götzsche har været CFO for Lundbeck siden 2007,
og før det bestred han gennem et par år en tilsvarende
stilling hos Det Berlingske Officin. Endvidere har han været
ansat hos Group4Falck.

•

Mette Bock er kultur- og kirkeminister og medlem af
Folketinget for Liberal Alliance. I perioden 1992-1998 var
hun direktør for Muskelsvindfonden. Mette har desuden
været programdirektør hos DR og chefredaktør og direktør
for JydskeVestkysten.

•

Tomas Lykke har været partner i H&B siden 2015.
Tidligere har Tomas været ansvarlig for
privatorganisationen i DONG Energy. Endvidere har han
været ansvarlig for kundeservice i TDC og her etableret
”TAK”-programmet.

Kuppelsalen, Danske Bank
Laksegade 10
1063 København K

Tilmelding
Der er et begrænset antal
pladser til arrangementet,
der fordeles efter først-tilmølle.
Tilmelding via sker ved at
sende en mail til
stg@hildebrandtbrandi.com

Arrangementet afholdes i samarbejde med Aarhus BSS, Aarhus
Universitet. Du kan læse mere om arrangementet på Aarhus
Universitets hjemmeside.
Læs mere om
Hildebrandt & Brandi på
www.hildebrandtbrandi.com.

