STATSGODKENDT UDDANNELSE PÅ AKADEMINIVEAU
!
!

MÅLRETTET KOMMENDE OG NUVÆRENDE BESTYRELSESMEDLEMMER I
MINDRE
OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
!

PRIS

KR. 12.500,excl. moms
pr. deltager

INSOURZE

BESTYRELSESUDDANNELSE
Du får en uddannelse, som
giver bred indsigt og nødvendig
viden. Du får teori og praktiske
værktøjer, som kan anvendes
med det samme, samt introduktion til hvordan du opnår
en bestyrelsespost

I samarbejde med

Statsgodkendt i samarbejde med

BESTYRELSESUDDANNELSE:
BASIS OG UDVIDET

- afhængig af din erfaring og baggrund
STATSGODKENDT UDDANNELSE
PÅ AKADEMINIVEAU
•
•

Bestyrelsesuddannelse I: BASIS
Bestyrelsesuddannelse II: UDVIDET

InSourze gennemfører i samarbejde med eksterne professionelle rådgivere og erfarne bestyrelsesmedlemmer
fra hhv. Deloitte og Innova Advokatfirma et uddannelsesog certificeringsforløb for bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformænd, erhvervsledere, ejerledere samt andre,
der arbejder eller påtænker at beskæftige sig med bestyrelsesarbejde, eller som blot ønsker at opnå en dybere
indsigt i bestyrelsesarbejdet. Det er således principielt
åbent for alle at deltage.
Man kan vælge at deltage i BASIS og efterfølgende UDVIDET, eller vælge at gå direkte til UDVIDET afhængig af
erfaring og baggrund.
STATSGODKENDT
Forløbet gennemføres inden for rammerne af bekendtgørelsen om Videregående Voksenuddannelser (Akademiuddannelser) §7, stk. 2 og er således statsgodkendt.
Der er mulighed for at afslutte forløbet med eksamen,
som InSourze afvikler i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. Der udstedes herefter et certificeringsbevis og
uddannelsen giver 5 ECTS point.
HVEM RETTER UDDANNELSEN SIG TIL?
For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at en
bestyrelsesuddannelse hos InSourze specifikt, i såvel
form som i indhold, er målrettet mindre og mellemstore
virksomheder fra ca. 10 til 250 medarbejdere.

BESTYRELSESUDDANNELSE I: BASIS
Bestyrelsesuddannelse I: BASIS er målrettet bestyrelsesmedlemmer, der vil sikre sig, at de har de grundlæggende
forudsætninger for at leve op til deres bestyrelseshverv
og ansvar og desuden har en ambition om at bidrage til indfrielse af virksomhedens vision. Ud over instruktørerne,
giver erfarne forretningsfolk indlæg omkring deres erfaring med bestyrelsesarbejde
Uddannelsen kræver ingen særlige forudsætninger og
vil være særligt fokuseret på det praktiske bestyrelsesarbejde. Såfremt det ønskes afsluttes med en statsgodkendt
eksamen, og der udstedes et certificeringsbevis.
BESTYRELSESUDDANNELSE II: UDVIDET
Bestyrelsesuddannelse II: UDVIDET henvender sig til
bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget på BASIS, eller
til bestyrelsesmedlemmer, som allerede har en vis erfaring med bestyrelsesarbejdet og dermed kan gå direkte
til UDVIDET. Ud over instruktørerne, giver erfarne forretningsfolk indlæg omkring deres erfaring med bestyrelsesarbejde. Bl.a. et indlæg omkring, hvordan du får en
bestyrelsespost
Uddannelsen vil være overvejende caseorienteret, og
der vil indgå såvel undervisning som erfaringsudveksling.
Forløbet vil fokusere på centrale dele af bestyrelsens ledelsesopgave, herunder også formandens rolle som leder
af bestyrelsen. Såfremt det ønskes, kan også denne afsluttes med en statsgodkendt eksamen, og der udstedes
et certificeringsbevis. Det er dog frivilligt, om man vil gå
op til eksamen.
Kontakt os på bestyrelse@insourze.com for at få mere
detaljeret beskrivelse af uddannelsens indhold eller anden information du ønsker.

PROJEKTLEDER
Uddannelsen projektledes af Kim Møller Rasmussen, InSourze A/S og Karen Skriver, Erhvervsakademi Aarhus.

INSTRUKTØRER
Instruktører på forløbet er:

Steen Andersen

Jørgen Lillelund Olsen

STATSAUTORISERET REVISOR

ADVOKAT, BESTYRELSESFORMAND

Kim Møller Rasmussen

Rasmus Sylvester Laursen

Peter Gerken

PARTNER, BESTYRELSESFORMAND

REVISOR

ADVOKAT, BESTYRELSESFORMAND

UNDERVISNING OG EKSAMEN

- for uddannelserne BASIS og UDVIDET

UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSTIDER
AARHUS
MODUL

BASIS

DAG 1 (InSourze)

18. marts 2019

12. november 2018

DAG 2 (Innova)

19. marts 2019

13. november 2018

DAG 3 (Deloitte)

2. april 2019

15. januar 2019

DAG 4 (InSourze)

3. april 2019

16. januar 2019

EKSAMEN (InSourze)

29. april 2019

27. februar 2019

PRIS PR. DELTAGER
excl. moms

kr. 12.500,-

UDVIDET

kr. 12.500,-

KOMPETENTE UNDERVISERE

- der kan styrke din viden og evne til at handle

INSTRUKTØRER PÅ FORLØBET
InSourze, Kim Møller Rasmussen er projektleder på uddannelsen. Endvidere deltager Jørgen Lillelund Olsen
og Peter Gerken fra Innova Advokatfirma og Steen Andersen og Ramus Sylvester Laursen fra Deloitte Revisorer.
TILMELDING OG KONTAKT
Tilmeld dig uddannelserne BASIS og/eller UDVIDET hos InSourze på bestyrelse@insourze.com.
Endelig tilmelding foregår på www.eaaa.dk.

Har du spørgsmål eller kommentarer står vi til rådighed:
Kim Møller Rasmussen, InSourze
tel.: 30492272
Conny Westphall, Erhvervsakademi Aarhus tel.: 72286177

OM INSOURZE A/S
InSourze A/S blev oprindeligt etableret
i 1998 og er specialiseret i bestyrelsesarbejde samt konsulentarbejde, der
udspringer af bestyrelsens strategiske
beslutninger.
InSourze A/S har en række erfarne og
kompetente partnere, som tilbyder at
indtræde i bestyrelsen som formand
eller som medlem.
Med samme store ansvarsfølelse løses
konsulentopgaver på strategisk niveau
inden for de 3 områder: Bestyrelse,
Forretning og Organisation.

Tolboden 3, 2. d.
DK-8800 Viborg
+45 3049 2272
INSOURZE.COM

e-mail: cowe@eaaa.dk

