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Er du mellem 22 og 34 år 
Vil du være leder i fremtiden? 

Har du lyst til at lære mere om ledelse på en inspire-
rende måde gennem workshops, foredrag og team-
building sammen med andre unge, så er RYLA noget 
for dig.  

Rotary Youth Leadership Award, RYLA, er et 
seminar for unge i alderen 22 til 34 år, der ønsker at 
skabe sig et netværk af ligesindede.  

Et intensivt træningsprogram får dig til at udforske 
dine nye karriereområder i diskussioner med andre 
unge potentielle ledere og undervisere med solid 
ledelseserfaring.  

Du vil blive introduceret til flere forskellige ledelses-
værktøjer, kommunikation og konfliktløsning.  

Det er en fordel, hvis du har lidt eller nogen ledel-
seserfaring, som du erhvervet i job, fritidsaktiviteter 
eller i anden sammenhæng.  

Temaet er: 

”Vækst gennem ledelse”
Hvordan skaber, tiltrækker og fasthol-
der jeg attraktive medarbejdere! 

Hvor - Søminestationen i Holbæk 

RYLA afholdes på Sjælland 

af Rotary i distrikt 1480 

Rotary er et lokalt og internationalt netværk for ak-
tive erhvervsfolk, ledere og selvstændige, der øn-
sker at udvikle deres erhvervsmæssige 
kompetencer. Rotary har ca. 1,2 mio. medlemmer i 
166 lande. I Danmark er der ca. 10.000 medlemmer 
i 272 klubber.  

Seminaret er gratis 
Deltagerne bliver sponsoreret af en Rotary Klub i 
distrikt 1480. Deltagerne er velkomne til selv at 
tage kontakt til en Rotary Klub, ellers er vi 
behjælpelig med at finde en klub, der gerne vil 
sponsorere.  

Tilmelding senest 20. juni 2019
til Nils Ulrik Bagge på nils@nilsbagge.dk 

23. – 25. august 2019

Gennem RYLA, kan du:

 Udvikle dine lederevner

 Møde aktive ledere

 Lær værdifulde karriere færdigheder

 Skab venskaber og minder, der vil
vare hele livet

SIDST MEN IKKE MINDST – ”HAVE FUN”




