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MedleMsskab:

Det årlige kontingent for medlemskab i LederForum er kr. 4.750,- ekskl. moms. Inkluderet i dette er deltagelse 
i UdviklingVejens årsmøde til en værdi af ca. kr. 500,- ekskl. moms, samt en studietur til Aarhus. 
Alle medlemmer af UdviklingVejen kan deltage.  
 
Medlemsskabet er ikke personligt. Det følger altid virksomheden. Du kan dermed selv vælge, hvem du vil 
sende til det enkelte netværksmøde. Det er dog et krav, at medarbejderen har ledelsesansvar.  
 
Det maksimale antal deltagere i LederForum er 40 personer. 

Tilmelding til LederForum kan ske på udviklingvejen.nemtilmeld.dk/49/ 
 
Har du spørgsmål, så kontakt erhvervskonsulent Janne Kruse på mobil 2534 7507 eller jk@udviklingvejen.dk 

• UdviklingVejens LederForum henvender sig til ledere, der ønsker faglig og personlig udvikling. 

LederForum 2017/18 gælder i perioden fra september 2017 til maj 2018.  
 
• I LederForum vil erfarne og kompetente indlægsholdere give dig ny og opdateret viden om moderne  
   lederskab, metoder og værktøjer. Ligeledes vil den nyeste viden inden for forskellige erhvervsområder  
   blive præsenteret.  
• Du får samtidig et stærkt netværk, hvor fortrolighed, integritet og indbyrdes videndeling bidrager til både  
   netværkets samlede resultatskabelse og det personlige udbytte.

• Målet er at give dig ny viden og nye redskaber til at blive en moderne, resultatskabende leder. 

• UdviklingVejens erhvervskonsulenter deltager i møderne.

Målgruppe:

Indhold:

Leder forum

STudieTuR Til AARhuS IT-sIkkerhed

Sidste års studietur til Hamborg. I år går turen til Aarhus.

http://udviklingvejen.nemtilmeld.dk/49/


studietur til aarhus  
  
onsdag den 2. maj - heldagstur  
Vi slutter LederForum 2017/18 med en studietur til Aarhus. 
 
Programmet er stadig under udarbejdelse.

Der planlægges besøg hos Innovation lab, hvor vi skal  
høre om fremtidige trends og tendenser.

Desuden planlægges et på besøg hos Teknologisk Institut, hvor den nyeste viden omkring 3D print og 
additiv manufactoring bliver præsenteret for os.

Turen slutter med middag og et besøg på ARoS Kunstmuseum . 

kunstig intelligens 
Torsdag den 14. september kl. 8.00 - 11.00  
Vil kunstig intelligens kunne overtage verdensherre- 
dømmet, eller er det blot endnu en teknologisk lande- 
vinding, som kan forbedre levevilkårene for et fortsat  
stigende befolkningsantal?

Medier og forskere har mange bud på og holdninger  
til dette, men hvad kan vi tro på, og hvor langt væk  
er fremtiden?

Hør Senior Lab Agent Jarle F. Kondrup fra Innovation Lab i Aarhus fortælle om udviklingen inden for 
kunstig intelligens og give sit bud på, hvordan nogle spillere ændrer vores verden til det bedre gennem 
nytænkning.

Value Chain
Torsdag den 9. november kl. 8.00 - 11.00  
Mange virksomheder oplever intern uklarhed om 
strategiske mål og performance mellem salg, supply chain, 
produktudvikling og økonomi. Det handler derfor om at 
blive bedre til samspillet mellem funktionerne. Det er tid til at 
smide rygmærkerne for at sikre det rette fundament til  
at styrke virksomhedens konkurrencekraft.

Vi har inviteret SDU-professor Jan Stentoft til at give sit input til, hvordan virksomheder kan blive bedre til 
at styrke og lede value chain-processerne.

Samtidig kommer der også en lokal virksomhed og fortæller om deres arbejde med optimering af  
Value Chain.

IT-sikkerhed
Tirsdag den 23. januar kl. 17.00 - 20.00  
Husker du historien om, at Restaurant Flammen pludselig 
havde registreret en ny direktør hos Erhverv & Selskabs- 
styrelsen? Vel at mærke uden det var en beslutning, 
virksomheden selv havde truffet.

Vi tager på tur til Fole Høkerkro, hvor Restaurant Flammen har sit udgangspunkt.  
Her fortæller direktør Elias Tychsen om Flammens historie og udvikling, samtidig med han fortæller sin 
version af, hvordan virksomheden oplevede identitietstyveriet samt hvilke foranstaltninger, der er truffet 
for at imødegå lignende hændelser i fremtiden.

Til mødet har vi også inviteret Dennis Ellebæk, Prueba, til at give et bud på, hvordan vi kan bruge 
teknologiens muligheder uden risiko for at blive snydt.

deltagelse i årsmøde 2018 
- er inkluderet i lederForum
onsdag den 21. marts  
Tid og sted er endnu ikke fastlagt. Arrangementet bliver  
igen i år med inspirerende indlæg og lækker mad.  
Samtidig vil du se, hvem der vinder årets erhvervspris, som 
overrækkes denne aften.

Kom og netværk med andre erhvervsledere fra virksomheder i Vejen Kommune og udbyg dine 
personlige relationer.

sociale medier
Tirsdag den 27. februar kl. 8.00 - 11.00  
Hvordan håndterer vi de sociale medier i vores 
virksomhed? Bruges de aktivt i markedsføringen, eller 
holder vi os helst fra at udnytte mulighederne? Hvordan 
håndterer vi en shitstorm, hvis den rammer os?

Du vil til dette møde høre indlæg fra Eric Ziengs, ekspert  
i digital markedsføring. 

Eric Ziengs fortæller også om, hvordan vi kan anvende de sociale medier strategisk, samt hvordan 
virksomheder kan tilrettelægge KPI’er efter dette.

Sæt KrydS
i Kalenderen
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