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___________________________________
Hej!
Vi har nöjet att meddela att du har blivit nominerad i kategorin
Årets Kompetenspris till Ledarutvecklare
Priset går till en person som på ett föredömligt sätt utvecklat ledare, förbättrat deras
förutsättningar att utöva ledarskap och på så sätt bidragit till att föra ledarskapet i sin
verksamhet framåt.
Priset delas ut på Kompetensgalan. Den 14 mars 2012 går den tionde Kompetensgalan
av stapeln på Grand Hôtel i Stockholm. Syftet med galan är att skapa ett årligt
evenemang som uppmärksammar och premierar kompetens genom att:
- Lyfta fram goda exempel och premiera människor vars insatser driver
kompetensutvecklingen och svenskt arbetsliv framåt
- Sätta fokus på kompetensutveckling för att bidra till långsiktig framgång i svenskt
näringsliv
Evenemanget på Grand den 14 mars kommer att bestå av dels ett kortare seminarium
och dels av en galakväll med utdelning av åtta priser. Gästlistan kommer att utgöras
av ca 350 VIP-gäster från svenskt arbetsliv. Påwww.chef.se/kompetensgalan finner du
ytterligare information om Kompetensgalan, priserna samt en presentation
av finalisterna och vinnarna 2011.
För att komplettera det som kommit fram i själva nomineringen skulle vi vilja be
dig att fylla i bifogat formulär (helst pdf men word går också bra) och skicka det
till lisa.malmberg@kompetensgalan.se gärna så snart som möjligt men senast
den 14 oktober.
(För att läsa pdf-filer behöver du ett särskilt tilläggsprogram, Acrobat Reader, på din
dator. Om du inte redan har det kan du hämta det gratis
på http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep.html)
Om du har några frågor så är du välkommen att ringa till Vitavia och fråga efter Karin
Häggström på 08-441 42 44 eller maila kompetensgalan@vitavia.se.

Med vänlig hälsning
Lisa

