
Styrk dig selv og din forretning med en 
ejerlederuddannelse

- et 7 dages kursusforløb  
- din virksomhed 360 grader rundt - salg, ledelse og økonomi



Byg videre på de grundlæggende sten og fortsæt succesen i din virk-
somhed. Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 7 dage, opbyg-
get af 3 moduler af 2 og 3 dages varighed.

7 dages kursus
opdelt i 3 moduler
opstart d. 26/8-19
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Pris og tilskud
Modulerne gennemføres under AMU-lovgivningen.  
Virksomheder kan søge VEU-godtgørelse for medar-
bejdere i AMU-målgruppen. Pris for AMU-målgruppe: 
1054 kr. - uden for AMU-målgruppen 4104 kr. 

Tilmelding
www.efteruddannelse.dk eller kontakt kursuscentret.
nu på 99 19 19 19

Hvem kan deltage:
Uddannelsen er for nuværende og kommende ejer-
ledere, der ikke har en lang teoretisk uddannelses-
baggrund, men har behov for de grundlæggende 
forudsætninger og værktøjer indenfor ejerledelse og 
- styring.

Spørgsmål vedr. kurset?
Kontankt kursuskonsulent Michael Bjørn 3010 6538, 
mibj@eucnordvest.dk

EJERLEDER-
UDDANNELSE

Målret din markedsføring og tjen fl ere penge
47560 - Segmentering og målgruppevalg i markedsføring, 2 dage - opstart d. 26/8-19
Du bliver i stand til at udvælge en målgruppe på baggrund af opdeling af markedet med henblik 
på at kunne deltage i arbejdet med at iværksætte en målrettet markedsføringsaktivitet eller - 
kampagne. 

Bliv bevidst om din egen lederstil og -adfærd
47753 - Ledelse og samarbejde, 3 dage - opstart d. 9/9-19
Du vil i løbet af tre dage blive mere bevidst om din ledelsesstil, -adfærd og -grundholdning. Du 
vil komme i dybden med faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere. Du 
bliver bevidst om din rolle i forhold til lederkollegaer og virksomhedens øvrige ledelse. 

Lær at bruge dit regnskabs nøgletal i dine strategiske beslutninger
49446C - Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj, 2 dage - opstart d. 30/9-19
Du lærer at anvende og opstille relevante nøgletal og KPI’er på grundlag af oplysninger i et 
årsregnskab og anden intern tilgængelig data. Du kan ved forståelsen af nøgletallene anvende 
disse til en bedre forståelse for virksomhedens økonomi.

Uddannelsen består af følgende tre moduler:

Deltagere på kurset får 1 års gratis medlemskab af ny ejerledernetværksgruppe 
under Netværk Nordvest. Værdi: 2000 kr.


