Haderslev Executive

InSourze A/S gennemfører i samarbejde med Haderslev
Erhvervsråd et uddannelsesforløb for nuværende og kommende

KICK OFF: 27.9.18

bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesuddannelsen er for dig,
✓ der allerede har en bestyrelsespost og ønsker at få en
dybere indsigt i et værdiskabende bestyrelsesarbejde eller
✓ der ønsker at bringe dine kompetencer i spil i din første
bestyrelsespost eller
✓ der som direktør, erhvervsleder eller ejerleder ønsker en
større indsigt i, hvordan du får en effektiv bestyrelse.
Uddannelsen vil være særligt fokuseret på det praktiske
bestyrelsesarbejde med praktisk anvendelige værktøjer. Som en
del af undervisningsmaterialet anvendes bogen ”Hvad er
meningen”, som er et koncept og en samling værktøjer til praktisk
bestyrelsesarbejde.
Ud over underviserne fra InSourze A/S giver erfarne forretningsfolk
indlæg omkring deres erfaring med bestyrelsesarbejde.
Ønsker du at færdiggøre uddannelsen med en ECTS givende
eksamen (5 point), er dette en mulighed. Eksamen foregår i
samarbejde med lokale uddannelsesinstitution.

Modul 1: 8.11.18

Modul 2: 27.11.18
Modul 3: 10.12.18
Hos InSourze har vi dygtiggjort og specialiseret os
i bestyrelsesarbejde med fokus på at optimere
og styrke virksomhedens vækstmuligheder.

Pris:
Medlemmer af BestHER:
Medlemmer af HER:
Øvrige:
Tillæg v. eksamen:

kr. 6.950 ex moms.
kr. 7.950 ex moms
kr. 8.450 ex moms
kr. 3.000 ex moms

Uddannelsessted:
Haderslev Erhvervsråd
Jomfrustien 27
6100 Haderslev
Kontakt: Jan Hyldal
jan@her.dk; tlf.: 51 510 750
InSourze A/S
Kim Møller Rasmussen
Toldboden 3, 2. sal, 8800 Viborg
kmr@insourze.com; tlf.: 3049 2272
www.insourze.com

Haderslev Executive

Bestyrelsesuddannelsen er opdelt i 3 moduler og kan afsluttes med en
eksamen. Uddannelsen starter med et KICK OFF, hvor fundamentet for en
optimal bestyrelsesuddannelse dannes – nemlig af deltagerne.
KICK OFF: 27. september 2018 kl. 16-17.30
Modul 1 d. 8. november kl. 8.30-16
• Den effektive bestyrelse - roller og pligter som bestyrelsesmedlem
• Dit bestyrelsesansvar - formalia, dokumenter og processer i
bestyrelsesarbejdet samt det juridiske og personlige ansvar
Modul 2 d. 27. november kl. 10-17.30
• Den økonomiske dagsorden - om nøgletal, rapportering og styring af
økonomi
• Den strategiske udfordring - om strategi, analyser og forretningsmodeller
Modul 3 d. 10. december kl. 8.30-16
• Den menneskelige bestyrelse - om sammensætning, roller og det gode
samarbejde
• Bestyrelsesarbejde i praksis – virksomhedens faser: Vækst, krise og salg
af virksomheden

Deltager I som samlet bestyrelse, er der mulighed for i forlængelse af
uddannelsen af gennemføre en målrettet workshop, hvor der arbejdes i dybden
med jeres aktuelle situation og problemstillinger. Kontakt os og hør nærmere
om mulighederne.

