DANVA Lederuddannelse –
Strategisk ledelse
Målgruppe
Ledere i vandselskaber.
Mål:
Uddannelsen vil gøre dig i stand til at håndtere den
strategiske proces lige fra de indledende overvejelser på
makroniveau til styring af de daglige indsatser på
operationelt niveau. På uddannelsen bliver du fortrolig med
en række strategiske værktøjer, som du lære at omsætte til
praktiske situationer i din dagligdag.
Indhold
Strategisk ledelse er en overbygning til DANVA
Lederuddannelse eller tilsvarende og er opbygget af tre
moduler á to dage. Mellem modulerne udarbejdes en
hjemmeopgave med afsæt i en konkret problemstilling fra
deltagerens egen virksomhed.
Modul 1 – Det strategiske fundament – 26.-27.febr. 2014

Afdækning af virksomhedens strategiske
drivkræfter og ambitioner

Konkretisering af virksomhedens berettigelse i
markedet

Analyse af virksomhedens eksterne faktorer
Modul 2 – Strategisk planlægning – 03.-04. april 2014

Analyse af virksomhedens kapabiliteter og interne
faktorer

Anvendelse af strategiske planlægningsmetoder
og – modeller

Vil du vide mere?
Se yderligere oplysninger på www.danva.dk
For spørgsmål og anden henvendelse omkring DANVA
Lederuddannelse, kontakt:
Karin Larsen, mail:kl @danva.dk, tlf.: 8793 3504



Definition af overordnede målsætninger og
fremtidig position

Modul 3 – Strategi i aktion – 05.-06. maj 2014

Anvendelse af operationelle planlægnings- og
styringsværktøjer

Styring af personlige indsatser

Strategisk kommunikation og krisehåndtering
Undervisere
Christian Wegener Bertelsen, Boscon & Co
Søren Boserup, Boscon & Co
Tid og sted
Opstart: 26. febr. 2014.
Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg.
Eksamen
Der vil være mulighed for at aflægge eksamen og derved
optjene 10 ECTS-point, der kan indgå i en
Akademiuddannelse i ledelse.
Pris
Prisen pr. modul er kr. 6.950,- excl. moms.
Prisen omfatter undervisningsmateriale, forplejning og
overnatning men er excl. gebyr for eksamen.
Tilmelding
DANVAs hjemmeside www.danva.dk

DANVA er en branche- og interesseorganisation med 139
medlemmer, fortrinsvis kommunalt ejede vandforsyninger og
kloakforsyninger i Danmark. Foreningen repræsenterer de største
vandforsyninger og kloakforsyninger i landet, og de dækker ca. 80
pct. af den danske befolkning.

