Konsten att valla katter
– att leda människor som helst tänker själva
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Hur får man intelligenta människor att arbeta tillsammans? Hur får man ut det mesta av att
arbeta tillsammans med högbegåvade? Hur gör man för att leda en grupp där alla kan, vill
och bör få tänka själva? Lyckligtvis är uppgiften bara nästan omöjlig. Monika Orski,
föreläsare, IT-arkitekt och tidigare ordförande för Mensa Sverige, talar om intelligens och lär
ut knep för att leda och arbeta med grupper av tänkande människor.
Monikas föreläsningar handlar om intelligens och ledarskap. Innehållet är tillämpligt på varje
arbetsplats där människor har möjlighet att tänka själva.
Alla behöver stimulans för att vilja göra sitt jobb, och varje ledare måste ge sina medarbetare ett
visst mått av eget utrymme. Det handlar om att få dem att vilja göra saker, men man måste vilja det
själv också, och inte minst vara beredd att uppmuntra. Samtidigt gäller det att få alla inblandade att
röra sig åt samma håll, även om det ibland sker på olika vägar och i olika takt. Det är svårt, och just
därför är det roligt.
Monika erbjuder föreläsningar och utbildningar om intelligens och ledarskap, samt om den viktiga
kombinationen av dessa. Man lär sig mer om hur högbegåvade fungerar och hur man tar tillvara
kompetensen hos dem som tänker snabbt och mycket. Inte minst får man bättre verktyg för att få
arbetsplatsens ivriga och skarpa hjärnor att vilja stanna kvar och utvecklas tillsammans med
organisationen, samtidigt som gruppen som helhet fungerar bättre.
Föreläsningarna ger både information och inspiration.

Monika Orski har en civilingenjörsexamen och lång
erfarenhet från olika positioner inom IT-branschen. Hon är
dessutom verksam som författare, och givetvis som
föreläsare. Hon har erfarenhet av ledarskap både i yrkeslivet
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