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Välkommen till International Management Assistants (IMA) Sweden’s

Vårseminarium och Årsmöte 2019 i Lund
Seminariet genomförs den 10 maj 2019 på Grand Hotel i Lund och alla är välkomna att
deltaga, både medlemmar och icke-medlemmar.
Vi hoppas att temat “The Future is Now” ska bjuda på spännande föreläsningar som kommer
att inspirera både på det professionella och privata planet. Dagen kommer att innehålla ett
flertal intressanta föreläsare, viktiga samtal och diskussioner och avslutas med gemensam
middag med underhållning. Plus en massa givande nätverkande förstås!
Bland våra föreläsare den 10 maj finns bl a Monica Jaxelius, uppskattad föreläsare och coach
som tränat både individer och grupper i kommunikation, samarbete och effektivisering sedan
1995, Elena Aylott vars karriär är ett inspirerande exempel på hur det går att utvecklas i rollen
som Executive Assistant och Stefan Calling Director of Product Development på Assa Abloy
som hjälper oss att förstå begreppet Internet of Things (IOT).
Moderator är Johan Wester och Trine Grönlund. Johan är svensk komiker som de flesta av
er säkert känner igen från TV-programmet Hipp Hipp! och andra äventyr med parhästen
Anders Jansson. Trine är föreläsaren som de senaste 15 åren rest jorden runt för att hitta
förhållningssätt och verktyg som hjälper oss att både må och prestera på topp utifrån våra
egna förutsättningar.
Konferensen arrangeras av IMA som är ett globalt nätverk för administratörer på
ledningsnivå. Föreningen är representerad i över 25 länder. IMA arbetar för att stimulera till
personlig utveckling hos sina medlemmar samt stärka deras ställning i arbetslivet genom
nätverkande, seminarier, företagsbesök och projektarbete.
Årsmötet äger rum den 11 maj på Grand Hotel i Lund. Mer information kommer att sändas
ut separat. OBS! Årsmötet är endast öppet för medlemmar.
Efter årsmötet den 11 maj har vi glädjen att erbjuda en inspirations föreläsning med
Diana Brandl, författare till bloggen “The Socialista Projects” och eftertraktad internationell
föreläsare, Diana är aktiv medlem i IMA Tyskland och Berlin.
Mer information hittar du på IMA:s hemsida, www.se.ima-network.org eller maila IMA South på:
ima.swedensouth@gmail.com

