
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

  

   

 

 
 

Webinar: 
Skab mere værdi ved at stille skarpt på kompetencer 
Er din virksomhed rustet til fremtiden? Og tænker du bæredygtighed og kompetencer strategisk ind i 
din kerneforretning? Der er rift om talenterne, og de rette kompetencer er afgørende for enhver  
omstilling - de skaber forretningsmæssig værdi ved at tilføre ny viden og nye måder at anskue  
processer og forretningsgange på. 

Få værktøjer og praksisnær inspiration til, hvordan du som 
virksomhed omstiller, skaber nye bæredygtige visioner og gør 
klimaet til en driver for vækst - og hvordan du kan blive hjulpet 
på vej i omstillingen af kompetencer fra en højtuddannet. 

Omstilling kræver nytænkning og indebærer typisk 
forandringsledelse samt stærk kommunikation og markedsføring 
såvel internt som udadtil til kunder, leverandører og andre 
samarbejdspartnere i hele virksomhedens værdikæde. 
Det kræver systematisk tænkning på tværs af afdelinger og 
funktioner. 

En højtuddannet kan håndtere vare- og materialestrømme helt 
fra råvareleverandør til slutforbruger. I kapløbet om kunderne 
kan hjælp fra en højtuddannet også bane vej for mersalg med 
hjælp til god kommunikation og markedsføring, f.eks. med en 
særlig indsats på sociale medier eller via websalg. 

Vidste du at… 
Højtuddannede skaber dokumenteret vækst og udvikling i 
virksomheder. Faktisk viser undersøgelser, at virksomheders 
værditilvækst stiger med hele 41 pct. inden for de første fem år 
efter ansættelse af en højtuddannet. 

PROGRAM: 

• 15.00: Velkomst v/Henrik Skou Pedersen, 
moderator og chefkonsulent ved Erhvervshus 
Midtjylland 

• 15.10: Klimaklar virksomhed. Guide til succes-
fuld omstilling v/Anna Fenger Schefte, forfatter 
og freelancejournalist for Mandag Morgen 

• 15.30: Bæredygtighed med bundlinje - et 
‘must’ i din forretningsstrategi 
v/Peer Leth, adm. direktør, Troldtekt 

• 15.45: Beklædning og design med grøn 
dagsorden v/Jeppe Jensen, direktør, 
Lakor Soulwear 

• 16.00: Sådan kommer din virksomhed videre 

• 16.05: Spørgsmål og opsamling 

• 16.15: Tak for i dag 

Tid, sted & tilmelding 
Torsdag den 26. august 2021 

Kl. 15.00-16.15 

Online via teams.

Tilmeld dig webinaret her  

Tilmeldingsfrist: 
25. august kl. 13.00 

Pris & målgruppe 
Webinaret er gratis. 

Alle virksomheder kan deltage. 

Kontakt 
For yderligere information: 

Birgitte Eskildsen 
Erhvervshus Midtjylland 

 E: bie@erhvervshusmidtjylland.dk 
M: 4051 7074 

Webinaret er et samarbejde mellem: 

https://erhvervshusmidtjylland.nemtilmeld.dk/238/
bie@erhvervshusmidtjylland.dk



