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Certifikatutbildningen

VD-KOMPETENS

- med aktuella kunskaper för ledarskap vid förändring
Kraven på dig som VD, affärsområdeschef eller i annan ledningsposition är stora – ägare, styrelse,
anställda och andra intressenter förväntar sig kompetens och handlingskraft som skapar lönsamhet,
trivsel och utveckling. Samtidigt är konkurrensen hård och förutsättningarna i omvärlden skiftar snabbt.
Ditt ledarskap och dina kunskaper är av stor betydelse för företagets framgång.
Därför erbjuder Improvera en utbildning med aktuell kunskap, verktyg och erfarenhetsutbyte inom 10 områden för att utveckla
och styra viktiga delar i företaget, ta ut riktningen och vidta åtgärder som fungerar i praktiken. Utbildningen hålls av erfarna
föreläsare och konsulter som är experter inom sina ämnen. Vi träffas under åtta heldagar kl 8-17. Läs mer på improvera.se
DATUM OCH OMRÅDEN VÅREN 2020

UPPLÄGG

11/2

Strategi och affärsplanering (8-17), middag och övernattning.

12/2

Varumärke, marknadsföring och kommunikation (8-17)

17/3

Ledarskap och strategisk HR (8-17).

18/3

Digitalisering (8-12). Hållbarhet och CSR (13-17).

I avgiften ingår 60 utbildningstimmar, omfattande dokumentation
med fakta och verktyg, ledarskapsanalysen TLI360 med tillhörande
coachning, certifikat (vid godkänd tentamen), lunch och fika vid
samtliga tillfällen samt middag och övernattning vid start- och
avslutningstillfället den 11/2 och 12/5 2020.

21/4

Kundfokus och effektivitet genom Lean (8-17).

22/4

Innovation (8-12). Förändringsledning (13-17).

12/5

Ekonomisk styrning för resultat (8-17), middag och övernattning.

13/5

VD-rollen och styrelsen (8-14), tentamen (15-18).

26/5

Reservdatum.

Utbildningen äger rum på Teleborgs slott i Växjö som dessutom
erbjuder förmånliga priser för övernttning.
Kursavgiften är 80 000 kr + moms. Om två eller fler anmäler sig från
samma företag erhålls en rabatt om 5 % av kursavgiften per person.
Anmälan är bindande men kan överlåtas.

UTTALANDEN FRÅN TIDIGARE DELTAGARE

”Fördelningen på dagarna över så lång tid gjorde att man fick tid på
sig att smälta all information, tänka till inför nästa föreläsning och
till viss del växa och utvecklas med utbildningen. Vår grupp har varit
perfekt och något av det bästa var alla möjligheter till diskussioner
och utbyte av erfarenheter”.

”Utmärkt utbildning på ”hemmaplan” så man kan få in den i det
vanliga flödet utan att behöva resa iväg. Hög kvalité på utbildningen”.
”Jag har fått nya verktyg som jag redan har börjat använda i min
organisation”.

NÖJDA KUNDER
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KUNDFOKUS & EFFEKTIVITET GENOM LEAN - DAG LOTSANDER, LEAN NORDIC
Lean Nordic är ett företag som erbjuder utbildning, rådgivning, inspirationsföreläsningar och konsultation avseende
området Lean. Kunderna finns inom såväl offentlig som privat sektor men i huvudsak inom tjänstesektorn. Dag driver
Lean Nordic sedan 2008 och han har en bred och djup erfarenhet inom leanfilosofins original och hur man inför lean som
strategi för sin verksamhetsutveckling. Han har tidigare erfarenhet som senior ledare inom Toyota där han införde The
Toyota way (värderingarna) och Lean Services i Toyotas marknadsbolag med 1350 anställda.
LEDARSKAP & STRATEGISK HR - ANNA-KARIN L BOMAN, ANNPOCON AB
Annpocon är ett utvecklingsorienterat företag och en heltäckande leverantör inom Human Resources som står för ett
affärsorienterat, modernt och effektivt HR-arbete. Verksamheten omfattar tjänster inom organisationsutveckling,
ledarskap, strategiframtagning, rekrytering, arbetsrätt och andra kompetenser inom HR området. Anna-Karin driver
företaget sedan 2004. Hon har bred och djup erfarenhet från såväl kommunal verksamhet som privat med seniora
ledningsuppdrag inom Volvo Construction Equipment och Svenska Eon.
HÅLLBARHET & CSR - MARTIN HALLBERG, UPHIGH AB
UpHigh som är ett konsult- och omvärldsbevakningsföretag arbetar idag aktivt som rådgivare åt flera stora svenska företag
och institutioner i olika branscher, bland annat bygg, telecom, finans och tjänstesektorn. Martin är grundare och VD i
företaget och har tidigare varit verksam vid Utrikesdepartementet, FN:s organ förindustriell utveckling (UNIDO) i Etiopien
och i Wien, samt vid International Idea i Stockholm. Han har gedigen erfarenhet av det tvärdisciplinära område som CSR
och hållbarhet omfattar.
DIGITALISERING - JOAKIM JANSSON DIGJOURNEY AB
DigJourney arbetar med att i den digitala transformationen ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer i
organisationer och samhälle. Han tror på det goda med digitalisering och vill hjälpa företag att förstå vilka möjligheter
digitalisering för med sig. Joakim är grundare till företaget och arbetar även i ett flertal styrelser och advisory boards.
Han har arbetat med digitalisering sedan 2000 och har bakgrund som ledare inom såväl startups som traditionella bolag
däribland MTG Aller och Spray.
INNOVATION, FÖRÄNDRINGSLEDNING - MARTIN HÖGENBERG, CGI
På CGI drivs företagets utveckling genom en kombination av att nyfiket strukturerat ställa frågor och förmågan att erbjuda
lösningar som tar de in i framtiden. Martin är ansvarig för innovation på CGI Sverige där han driver CGIs egen förändringsresa för en ökad innovationsförmåga. För CGIs kunder är han rådgivare och expert genom att vara föreläsare, facilitator
och inspiratör. Han sätter alltid människan i fokus och driver nyskapande och hållbara förändringar där struktur går hand
i hand med att ta vara på mångfaldens unika förmågor. Martin får energi av att mixa möjligheter mellan företags storlek,
bransch och situation, och arbetar för ett ständigt lärande i nuet.
VARUMÄRKE, MARKNADSFÖRING & KOMMUNIKATION - LENA LEIGERT, KREAFON
Kreafon startades 2001 och är ett kunskapsföretag med fokus på varumärkesutveckling och digital kommunikation. Lena
Leigert, VD och grundare, har mer än 20 års erfarenhet av varumärkesutveckling, strategisk kommunikation och marknadsföring i såväl ägarledda företag som börsnoterade bolag och myndigheter. Hon har utsetts till en av Sveriges mest
inflytelserika PR-konsulter i digitala medier och hennes böcker har toppat Bokus försäljningslistor och nominerats till Årets
Marknadsföringsbok. Lena har även arbetat i styrelser, advisoryboards och med juryarbete på uppdrag åt Venture Cup
och Vinnova.
VD-ROLLEN & STYRELSEN - NILS-ERIK PERSSON, IMPROVERA AB
Improvera kompetensstärker beslutsfattare genom VD-utbildningen VD-Kompetens, styrelseutveckling som verksamhetsledare åt StyrelseAkademien sydost, agentur åt UC Affärsinformation samt verksamhetsutveckling via konsultinsatser.
Nils-Erik är grundaren till Improvera och arbetar idag som senior advisor, utbildar styrelser och förmedlar extarna ledamöter. Han är diplomerad företagsekonom med en bakgrund i Skånska Banken och Föreningsbanken som både marknadschef och bankchef. Nils-Erik startade konsultföretaget Improvera 1995 och även
StyrelseAkademien Sydost 2000 där han tidigare var verksamhetsledare.
STRATEGI & AFFÄRSPLANERING, EKONOMISK STYRNING FÖR RESULTAT - CHRISTINA LINDBERG, IMPROVERA AB
Improvera kompetensstärker beslutsfattare genom VD-utbildningen VD-Kompetens, styrelseutveckling som verksamhetsledare åt StyrelseAkademien sydost, agentur åt UC Affärsinformation samt verksamhetsutveckling via konsultinsatser.
Christina är konsult för Improvera inom affärsutveckling, strategifrågor och ekonomi, lärare för styrelseutbildningar samt
programansvarig för VD-Kompetens. Därutöver har hon flera externa styrelseuppdrag. Hon är civilekonom med en MBA
från Henley och har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom Radar AB, Volvo CE och Växjö kommun.
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