FÅ FREMTIDSSIKRET DIN VIRKSOMHED

STRATEGI- OG
LEDERUDDANNELSE
Velas udbyder nu en unik uddannelse for virksomhedsledere.
Uddannelsen har fokus på at skabe udvikling og vækst for dig og din virksomhed
via udarbejdelse og implementering af din egen strategiplan samt ved at
styrke dit personlige lederskab.

Hvad får du ud af
at deltage i Velas’ strategiog lederuddannelse
Det skal du igennem:
• Et spændende og inspirerende forløb –
hvor du møder erfaringer og inspiration
fra spændende virksomheder uden for
landbruget og eksperter på relevante
områder.
• Sparring med erfarne konsulenter og
ligesindede deltagere, der inspirerer og
udfordrer dig – med din virksomhed i
centrum.
• Du får tid til udvikling af din virksomheds
strategi og dit personlige lederskab.
• Du får omvendt chancen for at byde
ind på dine kollegers arbejde med deres
virksomhed.

Det står du med, når forløbet
er gennemført:
• En gennemarbejdet og implementeret
strategi for din virksomhed – du bliver
udfordret og får sparring fra eksperter og
kolleger.
• En finpudset forretningsmæssig tilgang til
det at drive landbrug – det ekstra gear.
• Nye og afprøvede ledelsesredskaber til at
styrke det personlige lederskab – når du
skal rykke i praksis.
• Værktøjer til effektiv og målrettet
afrapportering – kommunikation med
medarbejdere og samarbejdspartnere.

Erfaring fra tidligere deltager
Da jeg blev kontaktet, var jeg relativ nem at overtale. Min 5 års strategi var efterhånden
blevet 7 år gammel, og her så jeg en oplagt mulighed for at arbejde aktivt med fremtiden for
min forretning. Vi mødtes med faste intervaller og havde tid til forberedelse imellem møderne.
Vi var en blandet flok, men fælles for alle var nogle udfordringer, vi tumler med. Underviserne
fra Velas lykkedes med at skabe et fortroligt rum, hvor vi kunne sparre med hinanden, uden
at tænke på, at nærmeste konkurrent lyttede med. Det gav tryghed at åbne op. Der var stort
set ingen af os, der havde haft ledelse som en del af vores uddannelse, hvilket var et skidt
udgangspunkt. Dermed kan ledelse i sig selv blive den primære forhindring for at nå i mål med
strategien. Vi har fået tid til at gå i dybden med, hvem vi er hver især og hvordan vi reagerer
i forskellige situationer. Med det på plads kan vi nu skifte fokus til at arbejde med at opsætte
mål samt en plan for at nå derhen.
Anders Laustsen, økologisk mælkeproducent, 700 malkekøer, 1.200 ha. jord

Uddannelsesforløb
Virksomhedsudvikling
Webintroduktion
Ultimo september

Nudrift
27-28. oktober

Omverden
10. november

Vision og Mål
24. november

Strategiplan
8. december

Sted: Velas Horsens

Sted: overraskelse

Sted: Velas

Sted: overraskelse

Sted: finder vi

Gratis deltagelse.
• Program
• Forventninger
• Formål med
uddannelse
• Oplæg fra ekstern

•
•

•

•

•

Ryste sammen
Inspiration til
strategi
DISC-profil
Opstart 360
graders evaluering
Opstart udvidet
SWOT

•
•
•

•
•
•

Modtage 360
graders evaluering
Præsentere udvidet SWOT
Omverdensanalyse
Opstart Vision, Mål
og Strategiplan

Det personlige lederskab
Personligt
lederskab
12. januar

Ny drift og
nye tanker
26. januar

Sted: finder vi

Sted: finder vi

•

•

•

•

Indlæg om ledelse i
vindervirksomheder
Præsentation af
konkret plan for
udrulning af strategiplanen
Lederens styringsværktøjer

•
•

Fokus på det personlige lederskab i
praksis
Strategien leves ud
i praksis
Hvad så nu?

•

Præsentation af
omverdensanalyse,
vision og mål
Finpudsning af
Strategiplan

•
•

Inspiration til ledelse
af forandringer
Præsentere strategiplan og feedback
Opstart forløb med
Det personlige
lederskab

Mellem hver uddannelsesdag
arbejdes der med udvikling af egen
virksomhed ud fra egne ønsker og behov.
Inddrag gerne din ægtefælle i det arbejde.
Hjemmearbejde består bl.a. af:
• Fakta om din virksomhed struktureres og skrives ned.
• DISC personlige profiler udfyldes og der hentes feedback
(kan være værdifuldt at have din ægtefælle med her også).
• Arbejde med at konkretisere strategiarbejdet til
operationelle værktøjer – og senere, implementere
de mål der er sat.
• Hvad der nu ellers opstår ved sparring og feedback, der
er behov for at sætte handling på “nu” – og på den lange
bane.

Spilleregler for uddannelsen
• Vi bruger tiden på strategi og
virksomhedsledelse
– Ikke på regnskabsanalyser, benchmark, produktion mv.

• Deltagerne har forskellige virksomheder og
individuelle mål
– Vær nysgerrig på hinanden og se det som en stor
mulighed

• Alle forpligter sig til at bidrage - til gengæld
for at få flerfoldigt igen
– Vi giver og modtager kritik konstruktivt. Se det som at
give og modtage en gave

• På uddannelsen har vi åbenhed og
fortrolighed
– Hvad der siges i rummet, bliver dér
– Hjemme snakker vi om os selv

• Alle byder ind ved at forberede sig, lave
hjemmearbejde m.v.
– Vi tager det alvorligt, at nogen gerne vil forholde sig til
vores virksomheder, vores overvejelser og planer, vil have
vores feedback (feedforward), tanker og gode ideer

• Ingen forstyrrelser, mobiler m.v. på møderne
– Helt fra mødestart til mødeslut

PRIS KR. 26.500,-

(+moms)

(Der kan være mulighed for AMU-støtte)

6 uddannelsesdage
Ryste-sammen-tur med teambuilding og overnatning
Forplejning på uddannelsesdage
DISC - personprofiltest
360 graders ledervurdering,
Undervisning
Indlæg
Udvikling af egen strategi- og implementeringsplan
Sparring på uddannelsesdage

Facilitatorer på uddannelsen og i jeres strategiarbejde under kurset er
Jens Kock Hansen og Winnie Rodam fra Velas. Der kommer ligeledes andre
indlægsholdere både fra Velas og erhvervsfolk fra andre brancher.
For spørgsmål eller nærmere info:

Jens Kock Hansen

Winnie Rodam

Mobil: 25195541
Email: jens@velas.dk

Mobil: 25185719
Email: wiro@velas.dk

Virksomhedsrådgiver
Læs om Jens Kock her

Økonomikonsulent
Læs om Winnie Rodam her

