Digital Ledelseskultur
Hvem kan deltage?
SMVdanmark er tilknyttet projektet Digital Ledelseskultur. Projektet tilbyder kompetenceløft til ejere
og ledere af danske SMV’er - og disses nøglemedarbejdere – med fokus på de ledelsesmæssige kompetencer i fht. til digitalisering og automatisering. Målgruppen er SMV’er i hele landet, uanset branche og med 2-249 ansatte.
Hvad får du af at deltage
Indholdet i de udbudte forløb vil tage afsæt i de deltagende virksomheders udfordringer og behov,
som vil blive klarlagt fra start/undervejs og kan derfor ikke beskrives i detaljer på forhånd. Men fokus
vil være på de ledelsesmæssige udfordringer knyttet til at afklare, beslutte, organisere og realisere
digitaliserings- og automatiseringsløsninger i den enkelte SMV.
Strukturen er derimod foruddefineret i ”overskrifter”, og de deltagende virksomheder vil undervejs
i projektforløbet kunne:
•
•
•
•
•
•

få udarbejdet en handlingsplan for virksomhedens digitale udvikling
deltage i netværksmøder med andre virksomheder for erfaringsudveksling
deltage i særskilte fora for ledere
få 1:1 sparring på digitale indsatsområder for den enkelte virksomhed
deltage i 5 seminarer med viden om og inspiration til, hvordan der kan arbejdes med digitalisering med kunden i centrum
få mulighed for at tilknytte studerende i praktik- eller projektforløb

Hvad koster det at deltage?
Det koster 6.000 kr. pr. virksomhed at deltage – én leder og to nøglemedarbejdere betaler hver især
2.000 kr. Beløbene er budgetteret til at dække forplejning undervejs i forløbene. Derudover koster
handlingsplan, netværksmøder, sparring osv. ikke noget bortset den løn, deltagerne oppebærer. For
en del virksomheder kan der være mulighed for delvis finansiering af medarbejderlønomkostninger
via diverse støtteordninger til voksen- og efteruddannelse.
Hvor foregår det?
Projektet er landsdækkende og organiseret regionalt på landets erhvervsakademier. Du kan orientere
dig om, hvor projektets aktiviteter finder sted, og om hvilke tilbud der stilles til rådighed her.
Sådan kommer du med i projektet
Du vil evt. blive kontaktet af aktørerne bag Digital Ledelseskultur med tilbud om deltagelse, men du
kan også selv tilmelde dig og din virksomhed her.
Videoinspiration

Du kan evt. lade dig inspirere af denne video, hvor direktør Peter Jensby fortæller om HMK Bilcons
gennemførte digitaliseringstiltag og om tilgangen til fremtidige. Projektleder hos UCN, Simon Brøndum Jensen, fortæller om, hvorfor det giver mening at deltage i Digital Ledelseskultur-projektet.
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