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Ledelse, HR og økonomi
Kender du ikke rigtig til ledelse, HR og økonomi?
Har du behov for at udbygge dine kompetencer indenfor ledelse, HR og
økonomi? Hvis svaret er ja, kan dette kursus netop være det rette for dig.
Vi kan, gennem et individuelt forløb, gøre dig i stand til at blive bevidst
om dine ledelsesmæssige udviklingsområder, og gøre dem til oplagte
udviklingsmuligheder gennem et personligt kvalificeringsforløb og en lederuddannelse, så du bliver klar til rollen som virksomhedsejer.
Dine overvejelser før kurset kan være:
• Hvor stor skal din virksomhed være?
•

Hvilke mål har du for virksomheden og medarbejderne?

•

Hvad er dine mål for at blive den gode virksomhedsejer?

•

Vil jeg finde en mentor, der kan guide og vejlede mig?

Kan du sige ja til et af disse punkter, vil vi kunne give dig, som kommende virksomhedsejer, en række meget attraktive udviklingsmuligheder med økonomisk støtte!
Mange virksomhedsejere bruger i dag alt for meget af deres tid på at
løse problemer i den daglige drift.
Udviklingsforløbet på et individuelt niveau tvinger den enkelte virksomhedsleder til at tænke de strategiske tanker, der er nødvendige for at sikre vækst og fremgang i virksomheden
Kurset er opdelt i 3 faser, som alle enten kan tages som en samlet pakke
eller som enkelt fase.
Du kan læse om de forskellige faser på næste side.
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Kursus tid og sted:
Kan foregå i virksomheden
eller i eksterne lokaler - når
det passer dig.
Pris:
Ring og hør nærmere
Udbytte:
• Gør dig klar til at blive
virksomhedsejer
• Få belyst hvordan du
bliver den gode virksomhedsejer
• Klæder dig på til at tage
dig af dine medarbejdere
Kontakt:
Du er altid velkommen til at
kontakte os og få en uforpligtende dialog om netop
din virksomheds behov.
Ken Kürstein
Virksomhedskonsulent
Mobil 20 20 92 12
kk@dentalconsult.dk
www.dc-consult.dk
www.linkedin.com/in/kenkurstein
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Fase 1:
I den første fase ser vi på styrker og svagheder.
En række af Danmarks bedste ledelseskonsulenter
står bag disse forløb.
Du modtager en tilbagemelding og en rapport efter
den første fase, og du kan vælge at fortsætte til anden fase, eller du kan træde ud af programmet uden
omkostninger.

Fase 2:
Anden fase er en afklaringsperiode, hvor profilværktøjer, caseøvelser, lederinternat og seminar afløser og
supplerer hinanden med henblik på at klarlægge netop dine personlige udviklingsbehov.
Sammen med konsulenten vil du udvikle en større
forståelse for den afgørende sammenhæng mellem
forretningsudvikling og ledelse.
Du vil få et bedre blik for, hvordan ledelse kan virke
som et aktivt konkurrenceparameter.

Uanset hvilke faser du vælger, så vil DC-Consult vejlede dig hele vejen og agere tovholder overfor Væksthuset. Dette er med til at sikre kvalitet og et positivt
slutresultat.

Underviser/Konsulent:
Underviserne afhænger af, hvilket Væksthus der inddrages i projektet ’Vækst via Ledelse for virksomhedsejere’.
Ken Kürstein, klinikmægler og -coach
Ken Kürstein har en solid erfaring og baggrund i
bankverdenen. Han har en lang årrække udført opgaver for Slagelse Kommune, Region Sjælland og EU,
via Fonden for Erhverv, Viden og Vækst.
Ken Kürstein er indehaver af DC-Consult og Dental
Consult, og arbejder med og for tandlægeklinikker i
hele Danmark.

Du vil blive bevidst om dine egne styrker og svagheder, og finde dine udviklingsmuligheder.

Fase 3:
På baggrund af den individuelle udviklingsplan, sættes der fokus på at udvikle dine personlige ledelsesmæssige kompetencer.
Det kunne eksempelvis være indenfor områder som
kommunikation, uddelegering, konflikthåndtering eller aktiv inddragelse af medarbejderne i virksomhedens udviklingsprocess.
Der bliver udarbejdet en personlig evaluering til dig,
hvis du vælger at stå af forløbet efter Fase 2.
Hvis du fortsætter i programmets tredje fase, så udarbejder du sammen med konsulenten en konkret udviklingsplan.
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