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Opstilling som kandidat til bestyrelsen 
 

  

Navn 

Lise Dahl Arvedsen 

 

Alder 

32 

 

Virksomhedsnavn  

Augmenti // Copenhagen Business School 

 

Stilling 

Ph.D. stipendiat ved CBS og partner ved Augmenti 

 

Lidt om mig 
(kort og præcist - max. 7 linier) 

 

 

Jeg forsker i virtuel ledelse ved CBS. Min forskning er praksis-orienteret, dvs. jeg 

forsker i mødet ml. mennesker – i det virtuelle rum. Jeg trives i krydsfeltet mellem 

forskning og praksis, og synes det som forsker er min fornemmeste opgave at 

formidle min (og andres) forskning til de mennesker der rent faktisk kan bruge det 

til dagligt. Af samme årsag startede jeg, sammen med Liv Otto Hassert, Augmenti, 

sidste år, for netop at bygge bro mellem forskning og praksis. Når jeg ikke arbejder, 

så nyder jeg livet i Ørestad med min mand og to børn.   

 

 

 

 

Hvad kan jeg bidrage 

med i EMCC, og 

hvorfor ønsker jeg at 

opstille til bestyrelsen 
(kort og præcist - max. 7 linier) 

 

 

Vi lever i en teknologisk tidsalder, hvor mere og mere af vores interaktion med 

hinanden foregår i det virtuelle rum. Det stiller nogle krav til kompetencer, når man 

skal være coach eller mentor for mennesker der sidder på en anden lokation. Min 

forskning knytter sig primært til ledelse og samarbejde i virtuelle teams. Med den 

viden og min egen praktiske erfaring med coaching, vil jeg kunne byde ind med viden 

om samarbejdet i det virtuelle rum målrettet coaching og mentoring i den 

teknologiske tidsalder.   

 

 

 

 

Forsker/udbyder/aftager 
(skriv hvad der passer på dig) 

Forsker 

 

 

E-mail 

lda@augmenti.dk 

 

Telefonnummer 

+45 27 82 06 27 

 

GPDR 

Jeg er indforstået med, at oplysningerne jeg har bidraget med i ovenstående skema, 

kan opbevares frit tilgængeligt på EMCC Danmarks Hjemmeside frem til 

valgprocessen er gennemført og i min valgperiode. 

 

Ja:__x__    Nej:____  (sæt X)    Dato: 8 / 2      2020 
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I denne størrelse 


