FÅ SUCCES MED
DIGITAL OMSTILLING

– håndtering af forandringer og din fremtidige rolle

Søg om gratis deltagelse på:
www.finanskompetencepulje.dk

For alle medarbejdere

FÅ SUCCES MED DIGITAL OMSTILLING
– håndter forandringerne effektivt og få det bedste ud af udviklingen
Målgruppe
Alle medarbejdere.
Baggrund
Hverdagen i den finansielle sektor stiller høje krav til din
evne og vilje til at være omstillings- og forandringsparat.
Digitalisering får en massiv indflydelse på fremtidens
kompetencer, jobs og roller.
På forløbet lærer du om digitaliseringens betydning for dit
arbejde og din hverdag. Du bliver klædt på til bedre at
udnytte de nye roller og muligheder.

Målet med forløbet er at:
 give dig indsigt i hvordan digitale tendenser påvirker
roller og jobs
 skabe overblik over digitale kompetencer og udvikle dit
digitale mindset
 gøre dig i stand til at håndtere forandringerne effektivt
og derigennem at bidrage til at få det bedste ud af
udviklingen
 give dig indsigt i egne kompetencer og udarbejde en
personlig handlingsplan.

Undervisning
og sparring

Opbygning
Forløbet er bygget
op af to moduler
– et online og et
med fremmøde.

Selvstudie
hjemme

Ca. 2 måneder

Online forberedelse

Implementering

(1 dag)

Modul:
Få succes med
digital omstilling
(1 dag)

For alle medarbejdere

Online forberedelse (ca. 1 dag)

Modul: Få succes med digital omstilling (1 dag)

 Introduktion til hvordan teknologier påvirker hverdagen
i sektoren



Fremtidens pengeinstitut og kompetencer
– tendenser og cases

 Historiske forandringer i sektoren og den
menneskelige evne til at omstille sig



Det, maskinen ikke kan,
… og hvor jeg har min relevans i morgen

 Fremtidens roller og kompetencer i sektoren



De forskellige faser i en forandring
– hvor befinder jeg mig?



Mental parathed og et digitalt mindset

 Inspiration og erfaringer fra andre.

Implementering
Efter fremmødet får du lejlighed til at arbejde med din
personlige handlingsplan, som sikrer, at du får en dialog
med din nærmeste leder, reflekterer, forankrer viden og
skaber resultater.

GENERELT

Få succes med digital omstilling er et af tre forløb om
emnet Digital omstilling i Finanskompetencepuljen.
De to andre forløb er:
• Den excellente kunderelation i en digital hverdag
• Forandringsledelse og digital omstilling
Antal deltagere
Fra 8 til 16 deltagere.

Undervisere
Chefkonsulenter fra Finanssektorens Uddannelsescenter
kombineret med online indlæg af førende eksperter.
Åbne hold eller virksomhedshold
På åbne hold underviser vi på kursussteder rundt i
Danmark. Se datooversigt på finansudd.dk
På virksomhedshold gennemfører vi undervisningen i det
enkelte pengeinstitut tilpasset pengeinstituttets situation
og strategi for området.
Kontakt Malene Buus Møller på mbm@finansudd.dk
eller 8993 3382 for at aftale nærmere.

Finanssektorens Uddannelsescenter
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg
Telefon 89 93 33 33
Du kan også få mere information
på www.finansudd.dk
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www.finanskompetencepulje.dk
eller ved at kontakte os på telefon 8993 3333.

