Få uvildig, professionel sparring og viden, så du som leder eller nøglemedarbejder bliver klar
til at få fordele af digitaliseringen i din virksomhed. Vi kan hjælpe dig til at blive klogere på
mulighederne for it og digitalisering i lige præcis din virksomhed og branche.
Vi lever i en tid, hvor digitalisering imødekommer flere og flere behov. Mange har oplevet digital
omstilling både privat og på arbejdspladsen. Digitalisering er mange forskellige ting. Men det er helt
sikkert at konkurrenceevne, effektivisering og overlevelse på den lange bane også styres af at være på
forkant med digitalisering.
Vi hjælper dig med at gå på opdagelse og finde frem til, hvad der er interessant for din virksomhed.
Du hjælpes i gang med digitale aktiviteter, som både skaber værdi og er implementerbare.
Du får et grundlag at træffe beslutninger på, som understøtter din virksomhed og bundlinje.

Lyder det interessant?
Konkret tilbyder vi sammen med dig at:


afdække din virksomheds ståsted og branchemæssige digitale udfordringer



få kompetencer og komme nærmere på vejen til digitalisering



få adgang til uvildig rådgivning



få skabt grobund for at alle i din virksomhed tænker og vil arbejde digitalt

Det sker ved at gennemføre et behovsstyret, men maksimalt 10 måneders langt forløb for dig og én eller
to af dine nøglemedarbejdere. Du får ny viden, faglige seminarer, netværk og ikke mindst 1 til 1
sparring, så du og din virksomhed kan komme i gang med lige præcis den digitaliseringsudfordring, der
passer til jer og er afgørende for netop virksomhed.

På den sidste side af denne flyer er der lidt mere information om projektet, der finansierer dette tilbud.

Vil du vide mere om dine muligheder og hvordan vi konkret kan hjælpe dig?

Kontakt os for et uforpligtende møde.
John Wallin Pedersen jwp@rhs.dk, telefon 88 52 33 52.
Brian Viuf Christiansen bvc@rhs.dk telefon 88 52 33 17. (efter 3. januar 2019)
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Digitale
dagdrømme?

DIGITAL
LEDELSES
KULTUR

Digital Ledelseskultur giver virksomheder kompetencer til at omsætte
drømme til virkelighed.
”Kultur æder strategi til morgenmad”. Kultur er som et vandfald. Det starter oppefra og flyder ned. Derfor skal digitalisering ske via ledelsen. Digital
ledelseskultur har til formål at afdække virksomhedens behov, identificere muligheder, vise jer værdien af digitalisering og skubbe jer i gang eller
videre, instruere og kompetenceudvikle jer, så I selv bliver i stand til at løfte digitalisering ind i virksomhedens kultur og strategi.

Fra ny viden til ny virkelighed
Forløbet planlægges i tæt samarbejde med jeres virksomhed. Vi tager udgangspunkt i virksomhedens udfordringer og tilpasser undervejs,
så undervisningen altid knytter sig til praksisnær viden på baggrund af de eksisterende kompetencer. Samtidig er forløbet af en længde, der
giver jeres virksomhed mulighed for at omsætte viden til praksis på den måde, der fungerer for virksomheden.
Undervisningen sigter efter at give jer netop den viden, der er nødvendig for at omsætte viden til kompetencer og dermed skabe en
virksomhedskultur drevet af digitale tiltag understøttet og ønsket af den øverste ledelse. Alt sammen drevet af seminarer, sparring med
underviserne, arbejde med egne udfordringer, deltagelse og engagement i netværk samt én-til-én-sparring med eksperter samt i samarbejdet med studerende.

Skal ejerleder, direktør eller virksomhedens ledelse have en
digital indsprøjtning?

Der er et deltagergebyr til forplejning og materialer – ellers er det gratis at deltage i det op til ti måneder lange forløb. Hør mere herom
hos din kontaktperson i projektet.

Nysgerrig?

Kontakt en partner nær dig eller kontakt vores nationale projektteam her: www.digitalledelseskultur.dk
FAKTA: Digital Ledelseskultur er finansieret af Erhvervsstyrelsen og EU. Bag projektet står projektansvarlig UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt
national projektleder Lifestyle & Design Cluster - de står i spidsen for et konsortium med en samling erhvervsakademier, erhvervsskoler, universiteter brancheorganisationer, klynger og innovationsnetværk med flere, som alle har det til fælles, at de har massiv erfaring med digitalisering og ledelse.

Virksomhedens
ståsted

En afdækning af virksomhedens kompetencer
og ledelse for at fastslå
muligheder og udfordringer
for den enkelte virksomhed.

Viden til
digitalisering

Virksomhedens øverste
beslutningstagere tilbydes et
ti måneders langt forløb, der
skal sikre forankring af ny
viden, som ved hjælp af tid og
tillærte kompetencer skaber
virksomhedens digitale kultur.

Virksomhedsseminarer

I løbet af fem virksomhedsseminarer kobler vi
virksomhedens udfordringer
og potentiale med ny viden.
Det er med andre ord her, vi
begynder at fylde viden og
ideer på virksomheden.

Kompetencenetværk

Virksomheder med fælles
udfordringer sættes sammen
i et netværk. I netværket
omsættes den nye viden til
handling og udveksling af
erfaringer, der bringer virksomheden videre i ønsket retning.

1 til 1
vejledning

Eksperter sparrer og ideudvikler én-til-én med virksomhedens beslutningstagere. Her
tester virksomheden den nye
viden og evnen til at implementere digitale løsninger afprøves.

