
VIADANIAs ÅRSMØDE, HOTEL STOREBÆLT, 12. MAJ 2015. 
 

Nyt netværk for ildsjæle 
Vi inviterer til en netværksdag for infrastrukturbranchens ildsjæle.  
 
Kom til en spændende netværksdag for alle i infrastrukturbranchen. Det foregår tirsdag den 
12. maj på Hotel Storebælt i Nyborg. 
 
Vi har en række gode oplægsholdere som vil fortælle om deres visioner og give ideer til, 
hvordan vi kan styrke branchens kompetencer samtidig med, at vi giver plads til unge 
mennesker og nye samarbejdsformer på tværs af sektorer. 
 
Du og andre ildsjæle vil gå herfra med en masse gode ideer til, hvordan Viadania-netværket 
kan bidrage til dine målsætninger, og hvordan du kan bidrage til at sikre fremtiden for 
branchen. 
 
 

 

Hovedtaler er Kim Vestergaard 
Larsen, sekretariatsleder for 
Netværks- og 
bestyrelsessekretariatet for 
Lederne. 
Kim vil fortælle om 
netværksdannelse, og hvordan du 
kan bruge netværksarbejde til at 
få flere unge til at vælge en 
karriere eller uddannelse hos dig.  
 

 



 
 
Du kan også opleve: 
 

 Helle Gaarn, Ingeniørforeningen Danmark 
 Signe V. Riis, Københavns Universitet  
 Lotte Thøgersen, VIA Engineering 
 Sidse Frich Thygesen, Dansk Byggeri 

 
Vi tilbyder også, at du kan blive en del af ”infrastrukturens karrierenetværk”, herunder 
Netværk for Branding, Engagement eller Skolesamarbejde. Under alle omstændigheder 
forventer vi en dag med masser af debat og nye samarbejdsrelationer.  
 
 

Program – tirsdag den 12. maj 10.00-15.00 
Kl. 9.30 - Morgenmad 

Kl. 10 - Åbning 
 
Centerchef, Synnøve Klitgaard, åbner årsmødet og netværksdagen. Hun vil beskrive Viadanias 
mange projekter og de målsætninger, der er blevet identificeret. 
 
Herefter giver Kim Vestergaard Larsen i åbningstalen sine bud på, hvordan netværksdannelse 
og netværksledelse kan bidrage til talentudvikling og lederudvikling. Kim har en fortid som 
officer i hæren og har desuden en MBA fra Århus Universitet.  

KL. 12.00 – Frokost 

KL. 13 - 15 

Oplæg alle med udgangspunkt i Viadanias indsatsområder: 
Styrke branchens image 
Skabe partnerskab og samarbejde – med fokus på rekruttering 
Skabe anerkendelse hos de unge/studerende – motivation for studievalg 
 

• Helle Gaarn fra Ingeniørforeningen Danmark er Department Director i Geo og skriver 
om ingeniørens kreativitet og begejstring.  

 
• Projektleder Signe V. Riis, Københavns Universitet, fortæller om projektet Viden i 

Udvikling, som er et projekt mellem KU og DTU om samarbejde mellem universiteter 
og erhvervslivet. 

 
• Forskningschef Lotte Thøgersen, fra VIA Engineering, taler om samarbejdet mellem 

branchen og VIA Engineering samt etablering af den nye Forsyningsuddannelse. 
 

 



• Sidse Frich Thygesen, Dansk Byggeri fortæller om rekrutteringsprojektet ”Survival 
Skills”. 

Opsamling og debat  
 
Netværksdagen er åben for alle, der er interesserede i Viadania. Deltagelse er gratis.  
 
For at læse mere om Viadania og holde dig opdateret med vores nyheder, kan du besøge: 
http://www.viadania.dk/, vores Facebookside https://www.facebook.com/Karrierevejen 
eller vores LinkedIn gruppe Viadania Group  
  

 

http://www.viadania.dk/
https://www.facebook.com/Karrierevejen
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4851651&trk=hp-feed-group-name
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