
Invitation

1. Virksomhedsbesøg ved:
Hoppe & Møldams Elektro ApS

Onsdag 2. november

”Uden os går maskinerne i stå”

2. Afholdes ved Vejle Boldklub:
”Skab vækst gennem

strategi og ledelse”

2 arrangementer 
på 1 dag



Efterfølgende kører vi til Vejle Boldklub, hvor Kirsten Kjellberg fra LEDERIET vil 
give os viden og redskaber, der kan hjælpe os og vores organisation til at få succes 
med strategisk ledelse. 
Vi får indblik i, hvad der virker i godt strategiarbejde ifølge forskning. Og vi får
inspiration til, hvordan vi konkret kan arbejde med at udvikle og implementere
strategi i praksis. Kirsten vil bl.a. fortælle om konkrete metoder og tilgange, der 
har skabt succes med strategiarbejdet i Elektro Gruppen.
Kirsten er indehaver af konsulentvirksomheden Lederiet. Hun har solid erfaring 
med strategiarbejde, og hjælper ledere, teams og organisationer til at lykkes 
endnu bedre.

Kære Elektroteknik & Automatik medlem

Vi vil gerne invitere til temadag: Onsdag 2. november 2022 kl. 13:00. 

Vi skal på besøg ved Hoppe & Møldams Elektro ApS i Vejle, hvor Peter Bjerrum 
vil vise os rundt i virksomheden.



13:00 Vi mødes ved Hoppe & Møldams Elektro ApS
 Velkommen / Foreningen byder på en let frokost.
13:30 Rundvisning på virksomheden ved Peter Bjerrum.
14:30 Vi kører til Vejle Boldklub, hvor 2. seance skal afholdes.
15:00  Foreningen byder på kaffe og kage under Kirsten Kjellbergs arrangement 

fra LEDERIET, hvor hun fortæller om Strategi og Ledelse.
17:00 Vi afslutter dagen med buffet.
18:30 Tak for i dag.

Program

Kontakt info@elektroteknikogautomatik.dk

Indlægsholder Kirsten Kjellberg har gennem mange år været tilknyttet Aalborg 
og Aarhus universitet som ekstern lektor indenfor ledelse og organisationsudvik-
ling. Hun er uddannet cand. merc. i organisation og strategi og har en masterud-
dannelse i positiv psykologi.



7591 4455  
 
Elektroteknik & Automatik Lærlinge Netværk
 
www.elektroteknikogautomatik.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato og sted
2. november 2022

Tidspunkt kl. 13.00  - 14.30
Hoppe & Møldams Elektro ApS 
Pottemagervej 7
7100 Vejle

Tidspunkt kl. 15.00  - 18.30
Vejle Boldklub
Roms Hule 6
7100 Vejle

Tilmelding senest 26. oktober 2022
info@elektroteknikogautomatik.dk

Elektroteknik & Automatik
Snaremosevej 110
7000 Fredericia


