
Foredrag i ledelse

Erik Rasmussen tilbyder netop jeres virksomhed et foredrag om, hvordan man skaber en rum-
melig arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø. Desuden kommer han med sit bud på hvordan man 
giver sine medarbejdere ejerskab og ansvar i forhold til virksomheden.  

Som leder skal man være klar over sine værdier og sin ledelsesstil. Som Abraham Lincoln 
sagde:”You can fool some of the people all of the time, and all the people some of the time, but 
you can not fool all of the people all of the time”. Erik Rasmussens foredrag handler netop om 
værdibaseret ledelse. Om at få sine medarbejdere med sig og om at trække i samme retning og 
opnå fælles mål.

Igennem 15 år var Erik Rasmussen Cheftræner for fl ere professionelle fodboldklubber i Danmark, 
bl.a. FC Midtjylland og AGF. Og topfodbold adskiller sig ikke nævneværdigt for det øvrige erh-
vervsliv. Som leder skal man kunne tænke klart og tage de rigtige beslutninger i meget pressede 
situationer. Og samtidig skal man formå at få et team af helt forskellige personer til at trække i 
samme retning. Uanset nationalitet, baggrund og personlighed skal man kunne ”spille sammen”. 
I dag arbejder Erik Rasmussen som ledelsescoach i en større televirksomhed, som fodboldekspert 
på Kanal 9 og som konsulent for DGI. 

Er jeres virksomhed interesseret i at udvikle jeres ledende medarbejdere? 

En netop offentliggjort undersøgelse viser, at over 33% 
af alle medarbejdere i private virksomheder syntes, at de 
ledere, de arbejder for i det daglige, er dårlige ledere.

Dette behøver selvfølgeligt ikke være tilfældet i jeres 
virksomhed. Men udvikling af ledelsesmæssige kompe-
tencer er en vigtig ting, hvis man vil have succes.

PRIS
Kr. 10.000.
Går ubeskåret til FANT 
(humanitær non-profi t organisation).

Erik Rasmussen er medstifter af den humanitære 
organisation FANT (Football for a New Tomorrow), 
der gennem oprettelse af idrætsforeninger prøver 
at skabe menneskelig og social forandring i et af 
verdens fattigste lande, nemlig Sierra Leone i Ve-
stafrika.

Hvis jeres virksomhed booker foredraget, går 
salæret ubeskåret til FANT’s arbejde i Sierra Leone. 
I vil samtidig blive opført som sponsor på FANT’s 
hjemmeside www.fant.dk og på den måde vise en 
social og global samvittighed som virksomhed. 

Foredraget varer ca. 2 timer. Først 1 times foredrag 
og derefter  1 times debat/ideudveksling.  
Foredraget bliver justeret alt efter hvor mange 
ledende medarbejdere, I gerne vil have deltager. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER
fant.sierraleone@gmail.com 
www.fant.dk
TLF. 3134 6100. 


