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For ledere

FORANDRINGSLEDELSE OG DIGITAL OMSTILLING
– digitalisering forandrer ledelsesopgaven

Målgruppe
Ledere i finanssektoren og konsulenter indenfor
forretningsudvikling, IT og HR.

Målet med forløbet er at du som deltager:

Baggrund
Den måde, vi har vænnet os til at arbejde med
organisering og ledelse på, er kraftigt udfordret af den
digitale omstilling. Forandringerne sker både i forhold til
teknologi, kunder, forretning og medarbejdere og skal
derfor ledes i et kvalificeret samspil mellem disse. Det
kræver et stærkt lederskab, der kan kommunikere
visionen, motivere medarbejderne og drive omstillingen.

 forstår muligheder og udfordringer i relation til kunder,
forretning og medarbejdere

 får viden om den digitale omstilling i et ledelsesmæssigt
perspektiv

 kan skabe gensidig forståelse mellem stab og linje
 inspireres til et digitalt mindset og den nødvendige
fleksibilitet til at lede i en virkelighed under hastig
forandring
 får inspiration til at udnytte digitale muligheder til at
udvikle forretningen og skabe værdi for kunderne.

Undervisning
og sparring

Opbygning
Forløbet er bygget
op af 3 moduler:
Et online/selvstudie og
to moduler med
fremmøde.

Selvstudie
hjemme

Ca. 2-3 måneder
Online
forberedelse
(3-4 timer)

Modul 1
Digitalisering: Muligheder
og udfordringer
(1 dag)

Forankring
Forberedelse
(3-4 timer)

Implementering

Modul 2
Det stærke lederskab i en
digitaliseret virkelighed
(2 dage)

For ledere

Online forberedelse (samlet ca. 1 dag)
 Introduktion forløbet og forventninger til din rolle og dit
engagement
 Digitale tendenser i et ledelses- og rådgiverperspektiv
 Lederens rolle i digital omstilling
 Forandringsledelse og kompetencer
Du får en række artikler, podcast og videoer om
digitalisering og den nye lederrolle, og du får en
forberedende opgave i relation til din egen ledelse og
organisation.
Modul 1: Digitalisering – muligheder og udfordringer
(1 dag)


Nye digitale muligheder – trends og disruption i
finanssektoren



Kundens digitale univers



Nye forretningsmodeller



Organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer i
en digital virkelighed



Case-arbejde i egen organisation.

Modul 2: Det stærke lederskab i en digitaliseret
virkelighed (2 dage)


Ledelse af digital omstilling – at lykkes med
forandringerne



Nye jobs, nye medarbejdere, nye kompetencer og
måske et nyt arbejdsmarked?



Udvikling af organisation og kultur



At skabe vision, motivation og effekt



Næste skridt i din og organisationens udvikling.

Implementering
Efter hvert modul formulerer du udviklingstiltag, som du vil
sætte i værk i din ledelse og din organisation. Du får
sparring på din handlingsplan fra de øvrige deltagere og
fra underviseren.

GENERELT

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