Ledelseskursus
Velas inviterer til

Kursus for personaleledere
At være en god leder, som kan skabe resultater
og motivere, kræver både selvindsigt og
øvelse. Ofte giver det en markant forbedret
økonomi i virksomheden.
Formål
På kurset giver vi dig indsigt i dine evner som leder
og udfordrer dig med udgangspunkt i din personlige
profil. Formålet med kurset er at gøre dig til en
endnu bedre leder, så du rykker resultaterne i din
virksomhed. Kurset afholdes i et fortroligt forum
med god mulighed for at udveksle egne erfaringer
med andre ledere.
Indhold
Kurset består af fire undervisningsmoduler, som
bliver afholdt over fire dage:
• Modul 1 Personprofil / DiSC
• Modul 2 Kommunikation / MUS
• Modul 3 Motivation og adfærd		
• Modul 4 Effektivitet og udvikling af arbejdspladsen
Læs mere om underviseren på næste side - eller kig
ind på vores hjemmeside.

Hvor og hvornår:
Modul 1			
28. januar 2021
				Kl. 9:30-15:45
Modul 2			
4. februar 2021
				Kl. 9:30-15:45
Modul 3			
25. februar 2021
				Kl. 9:30-15:45
Modul 4			
4. marts 2021
				Kl. 9:30-15:45
Velas Viborg
Asmildklostervej 11
8800 Viborg

Tilmeldingsfrist:
Mandag den 18. januar 2021

Pris:
9.995 kr. ekskl. moms, inkl. forplejning.
Kurset bliver afholdt i AMU-regi med mulighed for
godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste samt evt. kørsel.

Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Økonomikonsulent Winnie Rodam på
tlf.: 2518 5719 eller mail: wiro@velas.dk

TILMELD DIG PÅ:

www.velas.dk/kalender

Ledelseskursus

Mød Winnie Rodam
– underviser på uddannelsen
Jeg blev i 2019 ansat som økonomikonsulent hos
Velas. Jeg er oprindelig uddannet bankrådgiver og
efterfølgende revisor, hvorefter jeg har siddet med
det økonomiske ansvar i en række virksomheder.
Igennem årene er der føjet uddannelser og kurser
indenfor økonomi, skat, strategi, ledelse og HR
til, ligesom der er kommet en Mini-MBA og en
bestyrelsesuddannelse i bagagen.
Hverdagen i Velas spænder over forskellige
rådgivningsmæssige opgaver indenfor primært
økonomi og skat, men derudover indgår også
rådgivning omkring finansiering, strategisk vækst,
ledelse og HR-opgaver. Jeg sidder i gårdråd, hvor
jeg bidrager omkring vækststrategi, finansiering
og HR/ledelse.
Jeg er facilitator på ERFA-grupper og holder gerne
oplæg omkring strategi, vækst og HR/ledelse.

Min specifikke ledelsesmæssige erfaring kommer
fra en række virksomheder, hvor jeg har arbejdet
intenst med HR-områder i flere år, dette både
nationalt og internationalt. Min erfaring
inkluderer både direkte ledelse, distanceledelse, indirekte ledelse via mellemledere samt
rekruttering til forskellige stillinger, herunder
analyse af personprofiler.
Senest er der tilføjet ekstra teoretisk viden om
personprofiler i form af en DiSC-certificering,
hvilket har styrket min rådgivning omkring HR-/
rekruttering og ledelsesområdet.

Winnie Rodam
Økonomikonsulent
Mobil: 2518 5719
Email: wiro@velas.dk

