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Margrethe Vestager, Theis Søndergaard og andre danske og internationale topledere mødes med ambitiøse 
studerende til ledelseskonferencen Aarhus Symposium 2017. I år er temaet ”Leading Through Change”.

650 engagerede studerende får den 3. november mulighed for at indgå i dialog med 12 danske og internationale 
topledere. Det sker, når Aarhus Symposium 2017 sætter fokus på ledelse gennem forandringer. 

Ifølge Nikolaj Gjøde, der er en af de hovedansvarlige for konferencen, er Aarhus Symposium en enestående 
chance for de studerende for at få indblik i livet efter studierne:

”For mange studerende er der en stor distance mellem deres akademiske hverdag og de realiteter, der venter dem 
ude på arbejdsmarkedet. Til Aarhus Symposium bygger vi bro mellem de studerende og erhvervslivet, idet vi 
skaber et forum, hvor studerende kan interagere med nogle af de mest fremtrædende ledere i verden.”

Aarhus Symposium byder i år velkommen til blandt andre Margrethe Vestager, EU’s konkurrencekommissær, 
der ifølge Time Magazine er en af verdens 100 mest indflydelsesrige personer. Margrethe Vestager vil give sit bud 
på, hvordan forandringer kan påvirke fremtidens konkurrence på de internationale markeder. Hertil kan hun 
drage på sine erfaringer fra opgør med store internationale virksomheder som Apple, Google og Facebook. 

Blandt talerne er også Theis Søndergaard, Chief Product Officer og Co-Founder af Vivino, som har revolutioneret 
den traditionelle vinindustri ved at sætte forbrugernes oplevelse i centrum. Vivino er i dag verdens største vin-
fællesskab med over 24 millioner brugere, og Theis Søndergaard vil til Aarhus Symposium fortælle om, hvordan 
man gennem ny teknologi kan ændre forbrugervaner og skabe nye behov.

De studerendes bidrag 
Alle deltagere har sikret sig en billet til Aarhus Symposium 2017 ved at besvare en problemstilling i essay-konkur-
rencen Aarhus Symposium Challenge. De studerende er her blevet udfordret af tre talere til at finde på innovative 
løsninger på problemer fra ledernes hverdag. I år er de tre talere Bjarne Corydon, Global Director ved McKinsey 
Center for Government, Helle Valentin, Global COO for Watson Internet of Things hos IBM, samt Janina Kugel, 
Chief Human Resources Officer ved Siemens. Ud over en plads til Aarhus Symposium får de 13 studerende, som 
har skrevet de bedste og mest kreative essays, en unik mulighed for at møde den topleder, der har fremsat deres 
respektive problemstilling ved symposiet.

Aarhus Symposium er arrangeret af 38 frivillige studerende fra Aarhus Universitet.
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