TALENT OG LEDERUDVIKLING / KOMMUNAL ENTREPRENØRLEDELSE
COK.DK

MÅLGRUPPE
Drifts-, distrikts-, funktions-,
holdledere, formænd o. lign. med
personaleansvar inden for bl.a.
vej-, park- og kloakområdet,
teknisk service o.l.
HVOR OG HVORNÅR?

Kommunal
Entreprenørledelse
Lederuddanelse til Park-, vej - og kloakområdet, teknisk service o.lign.
En uddannelse der gør en forskel!

COK udbyder i tæt samarbejde med foreningen Kommunalt EntreprenørForum - Kommunal
Entreprenøruddannelse. Uddannelsen sætter fokus på, hvordan du gennem dine medarbejdere skaber de
gode resultater og derved bevarer din organisations konkurrenceevne på markedet - alt sammen ved at
gøre dig bedre som leder.
En uddannelse i professionelt lederskab, med fokus på egne og medarbejdernes personlige ressourcer.
Gennem en række meget praksisnært fokuserede oplæg og øvelser, gennemgåes relevant teori - direkte
koblet på praktiske eksempler fra entreprenørhverdagen. Det hele gennemført i et samarbejde mellem
underviserne - og dine kolleger fra andre kommunale entreprenørafdelinger i Danmark.
Uddannelsen er opbygget i 4 moduler med afsæt i en introdag:
Introdag: Ledelse som fag - dit lederskab i praksis
Modul 1 - At lede andre gennem dig selv
Modul 2 - Kommunikation og samspil
Modul 3 - Effektive teams
Modul 4 - Ressourceoptimering og forandringsledelse
Undervisere:
Driftschef & MPO Carsten Leth, Roskilde Kommune
Chefcoach & Manager Frank Bertelsen
UDBYTTE
• Du bliver skarpere på din lederrolle og dit ledelsesrum
• Du vil blive bevidst om din rolle som krumtap i forandringsprocesser
• Din forståelse for vigtigheden af motivation og skabelse af trivsel vil blive skærpet
• Forståelse for menneskers forskellighed i samarbejdsrelationer - og udnyttelsen af disse som et aktiv
• Din rolle som leder af teams, herunder styring af teams uden leder arbejdes der meget med
• Du vil blive klogere på, hvad kommunikation betyder for effektive organisationer - og deres ledelse
• Fokus på din rolle som leder i styring af konflikter - og konstruktiv udnyttelse af konflikter
• Rige muligheder for at etablere et nyt meget relevant ledernetværk med dine kolleger fra uddannelsen
DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND
Det kan være muligt for visse medarbejdergrupper at søge midler fra Den Kommunale Kompetencefond til
denne uddannelse.

Introdag: 06.09.2019
Modul 1: 03.10.-04.10.2019 - med
overnatning
Modul 2: 06.11.-07.11.2019 - uden
overnatning
Modul 3: 05.12.-06.12.2019 - uden
overnatning
Modul 4: 16.01.-17.01.2020 - uden
overnatning
Afholdes:
Trinity Hotel og Konferencecenter,
Fredericia
PRIS
18.900,- kr. ekskl. moms.
Prisen dækker introdag,
forplejning, materialer, test,
hjemmeopgaver og overnatning
på modul 1.
Det kan være muligt for visse
medarbejdergrupper at søge
midler fra Den Kommunale
Kompetencefond til denne
uddannelse.
LÆS MERE OG TILMELD DIG VIA
www.cok.dk/kommunalentreprenorledelse
Hvis du ønsker en uddannelse der
gør en forskel
KONTAKT
For fagligt indhold:
Chefkonsulent Hanne Lykke
T: 8779 6316
E: hl@cok.dk
For praktisk information:
Koordinator Anne Midutzki
Mollerup
T: 87796380
E: ami@cok.dk

