SKRÆDDERSYEDE KURSER

Strategirummet tilbyder at udvikle kurser rettet mod specielle
målgrupper og specielle emner. Det kan f.eks. være:
• Executive-udgaver for bestyrelser og direktioner af de almindelige
Strategirums kurser
• Kursus i aktuelle emner, som er vigtig for virksomheden
• Kursus i forbindelse med team-building-aktiviteter
Formål
Ledelsen ønsker at skabe et
fælles mindset for de rammer,
virksomheden befinder sig i,
således at kommunikationen
internt og eksternt med samarbejdspartnere kan styrkes.
Ledelsen ønsker også at blive
udfordret under nogle rammer,
hvor der er plads til, at man
afprøver holdningerne, og hvor
det eventuelt alene sker på
forsøgsbasis. Vi tilbyder at
udarbejde et spændende
program sammen med ledelsen, hvor helhedsforståelsen i
Energy-Together bruges som
det kort, der gør at diskussionerne kan blive vidtfavnende
uden at løbe ud i sandet. Vi
garanterer, at der kommer
noget udbytterigt ud af
programmet.

Målgruppe
Dette udbud af specialtilpassede kurser henvender sig
til virksomheder, hvor
bestyrelsen og/eller direktionen
sammen ønsker at blive
klogere på de vigtigste
mekanismer i energisystemet
og energisektoren. Hvis det er
et ønske, kan I også blive
udfordret på de generelle
holdninger. Ledelsen kan
eventuelt vælge at inviterer
nogle vigtige samarbejdspartnere med til begivenheden.
De specialtilpassede kurser kan
også henvende sig til
mellemledere i energivirksomhederne, der sammen
med deres ansatte ønsker at få
diskuteret specifikke
problemstillinger set i et
overordnet perspektiv.

Underviser
Konsulent Flemming Nissen,
Strategirummet, er ansvarlig
for alle kurser. Han har en
fortid som direktør for
Forretningsudvikling og F&U i
Elsam og Dong Energy
Generation. Han har undervist
og været studie-koordinator
for energiteknologiuddannelsen på SDU. Senest har
han være ansat i Insero, hvor
han har haft ansvaret for
udviklingen af E2Gplatformen.Gæsteundervisere vælges ud fra de
specifikke problemstillinger,
som ønskes belyst og
debatteret.

Flemming Nissen
Konsulent
Strategirummet

Program
Aftales med ledelsen. Kan
eventuelt være specialtilpassede udgaver af
Strategirummets almindelige
kursuser

Udbytte
Krav til udbyttet fastlægges
sammen med ledelsen.

Yderligere information
Ved spørgsmål er du
velkommen til at kontakte:
Konsulent Flemming Nissen
Tlf. 20579736 E-mail:
fn@strategirummet.dk
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