JCI Ørestad Præsenterer:

Årets Unge Erhvervsleder Amager
Junior Chamber International (JCI) Ørestad udnævner igen i år ”Årets Unge
Erhvervsleder på Amager 2013” i samarbejde med Amager Erhvervsråd.

Historie & baggrund:

JCI har igennem flere år udnævnt årets unge erhvervsleder lokalt i forskellige
byer i Danmark. For 3. år i træk sætter JCI Ørestad sammen med Amager
Erhvervsråd fokus på de unge dygtige ledere på Amager. Alle ledere mellem 18 og
40 år kan indstilles, og et dommerpanel bestående af fremtrædende erhvervsfolk
vil blandt alle indstillede kandidater, udvælge vinderen af den fornemme titel,
Årets Unge Erhvervsleder Amager 2013. Samtidig vil vinderen fortsætte til den
nationale konkurrence, med chancen for at blive Årets Unge Erhvervsleder i
Danmark 2013.
Med denne pris, ønsker JCI at sætte fokus på vigtigheden af unge dygtige ledere,
og anerkende dem der gør en helt særlig indsats.

Kriterier:

Det er et krav at kandidaten har ledelsesansvar for andre mennesker i sit
professionelle virke, og på udnævnelsestidspunktet er mellem 18 og 40 år.
Derudover er følgende kriterier vigtige i den samlede vurdering:

Succesfuld:

Kandidaten gør en forskel og lykkes med sine erhvervsmæssige mål, på såvel det
personlige plan samt med hensyn til opfyldelse af virksomhedens strategier.

Dato og tid:
Onsdag d. 30. Oktober 2013
Kl. 17.30 til kl. 22:00

Sted:
Radisson Blu - Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
2300 København S

The Dining Room:
Restaurant & bar er beliggende på 25.
etage på Radisson Blu Scandinavia. Der
serveres fransk inspireret gourmet mad i
lys af de skandinaviske råvarer. Fra
restauranten er der en forrygende god
udsigt.
The Dining Rooms bar er et fantastisk sted
at afslutte denne aften med uformel
networking samt at nyde den storslåede
udsigt over København.

Pris:
For arrangementet er d.kr. 495,pr. deltager.

Personligt engagement:

Dette inkluderer en 3-retters middag med
tilhørende vin-menu.

Ansvarlighed:

Vinderen af Årets Unge Erhvervsleder vil
modtage en flot præmie, og går i øvrigt
videre til den nationale kåring, der finder
sted i Aarhus d. 20. november 2013.

Er engageret i sit arbejde og har drivkraften for at få jobbet til at føles
vedkommende og udfordrende.
Tager initiativer, er ærlig, giver sin mening til kende, søger indflydelse og
gennemfører vedtagne beslutninger.

Samarbejdende:

Det anbefales at møde talstærkt op fra
virksomhederne og støtte sine indstillede
kandidater.

Medarbejderengageret:

Tilmeldingsfrist:

Evner via samarbejde med såvel virksomhedens interne som eksterne relationer
at skabe resultater i fællesskab.
Medvirker til at personalet føler, at de er med på et vindende hold. Forstår som
teamleder at give personalet faglige udfordringer og at skabe et grundlag for, at
de løbende udvikler sig.

Udviklende:

Kandidaten udvikler sine personlige egenskaber samt faglige kompetencer til
gavn for fortsat udvikling af virksomheden.

Helt menneske:
Har personlige værdier og interesser, der også giver plads til både familie,
fritidsinteresser og samfunds-engagement.
Disse kriterier er alle vejledende for komitéens vurdering og skal først og fremmest
være med til at give et helhedsbillede af kandidaten.
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Den 18. Oktober 2012 kl. 23:59

Tilmelding:
Kan ske via e-mail:
AUEAmager@jci-orestad.dk

Eller via website www.aaretsungeerhvervsleder.dk

Spørgsmål ?
Rasmus Bøgelund
e-mail rasmus.boegelund@hotmail.com
tlf.:
22320859

Hovedsponsor:

JCI Ørestad Præsenterer:

Indstilling af kandidater:

Dato og tid:

Indstillinger af kandidater skal ske via hjemmesiden:

Onsdag d. 30. Oktober 2013
Kl. 17.30 til kl. 22:00

http://www.aaretsungeerhvervsleder.dk/indstil-kandidat/

Sted:

Eller direkte til en af repræsentanterne for Årets Unge Erhvervsleder. Der skal
indsendes en kort motivation på hvorfor kandidaten fortjener at blive udnævnt.

Radisson Blu - Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
2300 København S

Indstillingen skal være på en ½ til 1 A4 side og vedlagt et CV på den pågældende
kandidat. Når kandidaten er indstillet vil en fra dommerpanelet evt. kontakte
kandidaten, og stille uddybende spørgsmål.

Kåringen:

Alle kandidater skal kunne deltage i den store kåring der finder sted onsdag den 30.
oktober 2013.
Denne aften vil der være spækket med spændende repræsentanter for nogle af de
mest interessante virksomheder på Amager og salen vil sitre af spænding når kåringen
af Årets Unge Erhvervsleder på Amager finder sted.

Hovedtaler:
Christian Sørbye Friis
CEO / Direktør for CA A-kasse
”Unge ledere, talentudvikling & succes.”

The Dining Room:
Restaurant & bar er beliggende på 25.
etage på Radisson Blu Scandinavia. Der
serveres fransk inspireret gourmet mad i
lys af de skandinaviske råvarer. Fra
restauranten er der en forrygende god
udsigt.
The Dining Rooms bar er et fantastisk sted
at afslutte denne aften med uformel
networking samt at nyde den storslåede
udsigt over København.

Pris:
For arrangementet er d.kr. 495,pr. deltager.
Dette inkluderer en 3-retters middag med
tilhørende vin-menu.

Dommerpanel:
Hugo Andersen
Formand for Amager Erhvervsråd
Direktør for Tårnby Karosserifabrik

Vinderen af Årets Unge Erhvervsleder vil
modtage en flot præmie, og går i øvrigt
videre til den nationale kåring, der finder
sted i Aarhus d. 20. november 2013.

Jette K. Hansen
Finans og HR chef
SSP Danmark

Det anbefales at møde talstærkt op fra
virksomhederne og støtte sine indstillede
kandidater.

Peter Mangaard
Regional Manager Nordics – Spengler Fox
National President for JCI Denmark 2010

Tilmeldingsfrist:
Den 18. Oktober 2012 kl. 23:59

Tilmelding:
Kan ske via e-mail:
AUEAmager@jci-orestad.dk

Program for kåringen:
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:15 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 22:00

Ankomst / Registrering & Networking
Velkommen ved Arrangørerne – JCI Ørestad
Hovedtaler – Christian Sørbye Friis
Middag med indlæg fra kandidater og indstillere
Kåring af Årets Unge Erhvervsleder Amager 2013
Uformel networking og fejring af vinder

Sidste frist for indstilling af kandidater er fredag den 18. oktober 2013 på:
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Eller via website www.aaretsungeerhvervsleder.dk

Spørgsmål ?
Rasmus Bøgelund
e-mail rasmus.boegelund@hotmail.com
tlf.:
22320859

Hovedsponsor:

