ØKOSYSTEMFACILITATOR
UDDANNELSE

Skab lokal vækst med filialen som omdrejningspunkt

UDDANNELSENS INDHOLD
Forløbet strækker sig over 3-4 måneder. Udgangspunktet er 3
dage med fysisk fremmøde – læs om beskrivelsen på næste
side.
Mellem modulerne arbejder deltagerne med et projekt i eget
lokalsamfund.Ligeledes er der 2-3 timers forberedelse og en
sparringsamtale med underviser.
På forløbet får du:

En forståelse for det lokale økosystem og den nye rolle

Kompetencer til at kortlægge det lokale vækstpotentiale
og mulighedsrum

Værktøjer og metoder til at facilitere lokal vækst

Træning og praktisk erfaring med udvalgte indsatser

Et idekatalog og en konkret handlingsplan for eget
pengeinstitut/filial

VIRKSOMHEDENS UDBYTTE
Veksling mellem teori, træning og udarbejdelse
af en konkret handlingsplan gør den nye
økosystemfacilitator til en kompetent
netværker, både fagligt og kommunikativt, og i
stand til at arbejde selvstændigt med nye
muligheder for vækst i lokalsamfundet med
udgangspunkt i filialen.

DELTAGERS UDBYTTE
Efter forløbet vil du være i stand til på egen
hånd at identificere mulighedsrum for lokal
vækst, samt at facilitere samarbejder mellem
relevante aktører med pengeinstituttet som
vigtig medspiller.
Du vil erhverve dig stærke nye kompetencer
inden for facilitering, kommunikation og
forankring af indsatser.

BESKRIVELSE AF MODULER

Modul 1: Lokalt potentiale – lokal vækst

Nuværende og aktuelle indsatser i lokalsamfundet
bl.a. ved brug af Mulighedskompasset©.

Identificere lokale vækstpotentialer og
mulighedsrum for nye indsatser.

Viden om økosystemfacilitatoren og dennes
kompetencer.

Identificere forskellen mellem nuværende og nye
rolle, og plan for at bygge bro mellem de to.

Redskaber og metoder til at facilitere økosystemer
og trænet disse.

Udarbejdet en plan for at igangsætte handlinger
med udgangspunkt i identificerede potentialer.

Modul 2: Kommunikation, forankring og næste
niveau

Adfærdsmønstre og konsekvenser heraf.

Kommunikation i netværk, og
metodeforståelse.

Indblik i forandringer, og forståelse for - og
metoder til at arbejde med disse.

Metoder til at facilitere udviklingsprocesser,
møder og events

Udarbejdet en justeret handleplan for
fremtidige indsatser i eget pengeinstitut.

FINANSSEKTORENS
UDDANNELSESCENTER

Vil du høre mere, kan du kontakte:
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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