TALENT-DK SEMINAR 2018
TEMA: ”TALENTUDVIKLING I PRAKSIS”
En af de bærende ideer under TALENT-DK er, at man med åbenhed og nysgerrighed kan
blive inspireret og lære af talentudvikling, som foregår i anderledes sammenhænge end egen
performancekultur. Og det især, når man møder frontløbere på området.
På årets seminar har vi følgende indlægsholdere:

David Ögren Høj, direktør, Talent & Succession, Novo Nordisk A/S

Louise Seibæk, eliteudvalgsformand, Fægteklubben Trekanten

Henrik Ryberg, kontreadmiral, chef, Forsvarsakademiet

Claus Schrøder Nielsen, redaktør ”Ung i DR”, Danmarks Radio
Foto: Michael Rosenløv

De vil alle give os indblik i, hvordan de i respektive organisationer hver dag arbejder med at
finde, udvikle og forløse potentiale og talent.

Dagens sidste indlægsholder er Laurence Halsted, sportschef, Dansk FægteForbund, som vil præsentere: ”Ny, bæredygtig vej”

MØD OG NETVÆRK MED DELTAGERE INDENFOR ANDRE PERFORMANCE-KULTURER
Udover deltagelse af TALENT-DK´s partnere, der repræsenterer organisationer indenfor
erhvervsliv inkl. den offentlige sektor, forskning/uddannelse, kunst/kultur og eliteidræt, åbner
vi op for deltagelse for andre engagerede, der i forskellige sammenhænge er seriøst
involveret i talentudvikling.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid: Mandag den 5. november 2018
Kl. 09:00 - 16:00 (registrering og morgenbuffet fra kl. 08:15)
Sted: Copenhagen Marriott Hotel
Kalvebod Brygge 5, 1560 København V
(10 min.’s gang fra Københavns Hovedbanegård)
Seminarpris ved tilmelding:
2.980,- kr. pr. person eller tre personer fra samme organisation for 7.450,- kr. (ex. moms)
inklusiv lækker buffet og forplejning i løbet af dagen.
NB: Prisen er for deltagere, der ikke allerede har betalt via deres TALENT-DK partnerskabskontingent.
Tilmelding er bindende, dog ved afbud senest en uge før faktureres 25% af seminarprisen

TILMELD DIG HER
på mail til hb@teamcopenhagen.dk eller på tlf.: 3366 3983.
I alt udbyder vi kun 35 seminarpladser til ikke-partnere efter først til mølle tilmeldingsprincippet.
Vel mødt.
Med venlig hilsen
Leif Chr. Mikkelsen
Direktør, Team Copenhagen /
ansvarlig for TALENT-DK

Hvad er TALENT-DK?
TALENT-DK er et vidensnetværk om talentudvikling, som har til formål at tilvejebringe og formidle
viden, erfaring og inspiration om udvikling af talenter.
Netværkets partnere repræsenterer fire forskellige performancekulturer, der alle er overbeviste om
værdien i at arbejde i grænselandet mellem andre udviklingskulturer.
De fire performancekulturer er: Erhvervsliv inkl. offentlig sektor, forskning/uddannelse, kunstens
verden og eliteidræt.
TALENT-DK er startet op på initiativ af eliteidrætsorganisationen Team Copenhagen, som i det
daglige er sekretariat for netværket.
Vil du vide mere og søge inspiration til arbejdet med at udvikle talenter, besøg TALENT-DK.dk
Du/I kan også sikre dig/Jer plads på seminaret ved at indgå et partnerskab i TALENT-DK. Dette kan
ske ved henvendelse til Leif Chr. Mikkelsen lcm@TALENT-DK.dk
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