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Ejerlederen
Brænder du for at udvikle din virksomhed og dyrke det gode købmandsskab? 
Ejerlederen er for dig, der har en travl hverdag men alligevel vil investere i 
din forretning med nye kompetencer.

Kursusforløbet Ejerlederen består af et intensivt basis-
modul og giver mulighed for at udbygge med et længere 
specialiseringsmodul. 

Modulerne afvikles som en blanding af korte dage med 
holdundervisning på IBC, fjernundervisning hvor du 
kan deltage hjemmefra og opgaver rettet mod din egen 
virksomhed. 

Det giver fuld fleksibilitet i forhold til en travl hverdag 
og giver dig konkrete værktøjer, du kan bruge med det 
samme.

I et netværk med andre ejerledere vil du komme til at 
arbejde teoretisk og praktisk med ledelse, drift og udvik-
ling. 

Basismodulet
Oplagt for alle, der har et ønske om at komme hurtigt 
og nemt i gang med at udvikle egen forretning og har 
svært ved at finde tiden til lange forløb med hele dage 
på skolebænken. Du kommer til at arbejde med følgende 
områder:

• Effektivisering i driften – hvor kan jeg tage fat?
• Det gode købmandsskab – er salget på rette spor og   
 giver vi kunderne den rigtige service?
• Fremtidens forretning – hvor skal min forretning hen  
 og hvordan kommer vi det? Er vi digitale nok?  

Modulet afvikles med et indledende webinar, 2 korte kur-
susdage fra 08.00 – 13.00 på IBC samt en halv dag med 
fjernundervisning. Det samlede omfang er ca. 2 dage. 
Indimellem aktiviteterne er der opgaver, som skal løses 
hjemme i virksomheden.    

Pris
Prisen er kun 1495;- for hele basismodulet inklusive fuld 
forplejning under kursusdagene.  

Specialiseringsmodulet
Når du har gennemført Basismodulet kan du med fordel 
arbejde i dybden med dine udviklingstanker på Speciali-
seringsmodulet. 

Del 1: Lederskab i praksis (2 dages i alt)
Vi stiller skarp på egen lederrolle og udviklingen af denne. 
Der arbejdes med værdier, adfærd, kommunikation, 
mindset og kompetenceudvikling.

Del 2: Effektiv drift (2 dage i alt)
Vi skifter fokus til den daglige drift, hvor vi ser på effek-
tiviseringsmuligheder for større lønsomhed. Emner, der 
arbejdes med er lean, salg, kunder, produkter og services, 
målstyring og prioritering af opgaver.

Del 3: Forretning i udvikling (2 dage i alt)
Vi ser mod fremtiden og hvilke planer, der giver de bedste 
muligheder på markedet. Der arbejdes med forretnings-
planen, innovation, forandringsledelse, mission, vision, 
strategi og digitalisering.

Del 4: Eksekvering (1 dags i alt)
Idéerne og planerne skal føres ud i livet. På dette modul 
har vi udelukkende fokus på at lykkedes med de nye 
tiltag, som vokset frem under forløbet.
Senest 3 måneder efter specialiseringsmodulet afholdes 
del 5, der afrunder forløbet. 

Del 5 – videre herfra (1 dags i alt) 
På denne dag fremlægges de planer, som blev udarbejdet 
i del 4 og der gøres status over fremdriften. Deltagerne 
agerer panel ift. at arbejde med forbedringsforslag til pla-
nerne, som justeres og revideres denne dag. 

Generelt
Specialiseringsmodulet afvikles med et indledende webi-
nar, halve kursusdage på IBC, fjernundervisning og opga-
veløsning i samarbejde med dine medkursister på vores 
digitale platform. Indimellem aktiviteterne er der cases, 
som der skal arbejdes med hjemme i virksomheden.

Pris
Prisen er 13.995 ;- inklusive fuld forplejning under kursus-
dagene.  

Alle priser er ekskl. moms.

Tid:
Se https://kurser.ibc.dk/ejerledelse-i-praksis
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