- vd och koncernchefer i större
bolag

VD-nätverk

N004 - VD nätverk “SOUNDING BOARD INTRACTION
CONCEPT”
Sounding board interaction concept; Utifrån ett ”global leadership
perspective” i större företag få möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och idéer.
Stort utrymme för personliga frågeställningar, diskussioner och workshops som:









Strategiska initiativ
Business Intelligence
Talent Management
Leadership Management
Goal Deployment
Global Expension
Talent Development
and other business critical questions

Målgrupp
VD eller koncernchef i större bolag.
Fakta
Fyra träffar under tolv månader start kl 12 med lunch avslutning med frukost dagen
efter. En gång per kvartal (mars, maj, september och november – vecka 3 torsdagar).
Plats Västanå Slott i Gränna eller annan konferensanläggning som deltagarna tar
beslut om.

Datum 2012

Tid

Plats

15 - 16 november

Lunch - frukost

Västanå Slott,
Gränna

21- 22 mars

Lunch - frukost

Västanå Slott,
Gränna

23 - 24 maj

Lunch - frukost

Västanå Slott,
Gränna

19 - 20 september

Lunch - frukost

Västanå Slott,
Gränna

Externa föredragshållare
En till två gånger per år bjuder vi in en extern föreläsare in utifrån träffens tema.

inspiration

utveckling

erfarenhetsutbyte

Ledare för nätverket Per Björn
Per Björn har en lång erfarenhet och bakgrund som vd
och koncernchef inom både nationella och
internationella bolag.
Per har en lokal förankring till Jönköpings regionen
genom sitt arbete med Stifab-bolagen (ventilationsprodukter)
som ägdes av Ahlsell/Boliden/Trelleborg där han utvecklade företaget till en
marknadsledande position i Skandinavien samt Holland, Tyskland, Australien m fl.
I sin roll som MD inom WILO Scandinavia AB under åren 1994 – 2001 ansvarade Per
för uppbyggnaden av verksamheten med uppbyggnad av dotterbolag (en mix av
aggressiv strategisk volymtillväxt samt uppköp och integration av lokala företag) i de
nordiska länderna.
Åren 2011 – 2005 bedrev Per konsultverksamhet i sitt eget bolag Company Docs AB.
Fokus var på tillväxtbaserad strategisk produktutveckling i kombination med medveten
satsning på industridesign, utveckling av ett tydligare affärsfokus och kommunikation
av affärsmål i medelstora företag. Detta skedde i nära samarbete med IndustriForum.
Fr o m år 2005 har Per verkat i den USA – ägda industrikoncernen ITT Flygt AB
(numera Xylem Inc.). Per ansvarade under år 2005 för att bygga upp ett nytt
affärsområde (produkter för byggindustrin) i Europa.
Från 2006 till 2011 ansvarade Per för samtliga lokala säljbolag i EMEA regionen
(Europa, Euro Asia, Middle East samt Afrika) som Regional Manager och hade även
en roll som Vice President i ITT en verksamhet på ca 8 Miljarder sek.
Framgångs faktorer som fokus på nyckelbegrepp som cash flow, affärsfokus,
produktivitet i organisationer, finansiell kontroll, ledarskap i olika kulturer, mm var
basen i den nya strukturen. I detta arbete ingick också ett legat styrelse arbete i de
flesta länder som ingick I organisationen med fokus på frågor som HR, Miljö,
arbetarskydd, Code of Conduct mm.
Från och med 2012 har Per återstartat affärsutvecklingsbolaget Company Docs AB
där ni finner ett kluster av av spännande kompetenser.
Per Björn når du på 0701 461226 eller per.bjorn@cdocs.se

Pris
29 000,- kr exkl. moms. IndustriForums medlemmar 25 000,- kr exkl moms.
Tillkommer gör:
Konferens och internatskostnader.
Priser gäller för fyra tillfällen under 12 månader fr o m första träffen du deltar i.
Du har möjlighet att pröva en gång för 9 000,- kr exkl moms + omkostnader för hotell
och mat.
Anmälan och information
Anmälan och mer information får du av elisabeth.wagner@industriforum.se, telefon
0733 – 244 965 eller per.bjorn@cdocs.se, 0701 461226
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HUVUDKONTOR
Huskvarnavägen 62, 554 54 Jönköping
tfn: 0733 – 244 965
FILIALER
Anderstorpsvägen 26, 332 36 Gislaved
Klintvägen 3, 590 40 Kisa
Rutger Fuchsgatan 9, 116 67 Stockholm

info@industriforum.se
www.industriforum.se
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