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K U R S E R  O G  E F T E R U D D A N N E L S E

Vær med til at give dit bidrag til en 
innovativ og bæredygtig fremtid

Dette uddannelsesforløb kan gøre en forskel 
for dig, der vil være med til at sætte person-
lige spor mod en innovativ og bæredygtig 
fremtid. 

Med afsæt i Globale trends og Verdensmålene arbejder 
vi med:
• Løsninger både up-stream og down-stream
• Innovationsprocesser og værktøjer

• Kreativ tænkning og løsningsværktøjer som sikrer 
medarbejderinddragelse

• Kobling af virksomhedens strategiske og operationel-
le mål til en mere bæredygtig tankegang

• Konkurrenceparametre og ressourceoptimering 
(både materielle og immaterielle), der sikrer en bære-
dygtig adfærd.

Fremtidens udvikling
• Hvordan kan din virksomhed arbejde med at nå de 

ønskede mål og udvikling - herunder
• valg af „rigtige“ fokusområder

• hvor finder jeg inspiration og evt. sparring

• sikre medarbejderinddragelse inkl. relevante beslut-
ningstagere/bidragsydere?

• Har fremtidens medarbejdere ”Generation Z” den 
elektroniske forståelse, og har I nok fokus på innovation 
og udvikling i din virksomhed?

• Hvordan bliver de 17 Verdensmål en gevinst for din 
virksomhed, og hvordan gør du dem „levende“ i din 
organisation?

• Hvordan ser fremtiden ud for jer, og er I klar til ny ad-
færd og forventninger?

Vi tager udgangspunkt i tidens trends og udviklingspo-
tentialerne i din hverdag. Der kræves ingen forudsæt-
ninger for at deltage i forløbet - ud over engagement, 
åbenhed og lyst til at indgå i et levende læringsmiljø.

Indhold på uddannelsen
Uddannelsesforløbet udlø-
ser et badge, som beskri-
ver uddannelsens indhold 
og kan anvendes som en 
bekræftelse på et opnået 
niveau og kompetencer 
inden for uddannelsesver-
denen. 



MODUL 1
Ledelse af innovationsprocesser - 2 dage
• Hvordan udvælger I det, der skal udvikles på (produkt, 

serviceydelser, processer)?

• Hvordan kan du bedst muligt engagere medarbejder-
ne i processen ud fra deres forskellige forudsætninger?

• Hvordan understøtter du processen mod fx ny tekno-
logi og arbejdsprocesser?

MODUL 2
Innovation og kreativ idégenerering - 2 dage
• Hvordan vurderer og bruger du kreative metoder i 

processen?

• Analytisk problemløsning.

• Valg af løsningsmuligheder til udvikling af nye forret-
ningsområder.

MODUL 3
Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling - 3 dage
• Hvordan kan I konkret bruge jeres viden om grøn 

omstilling og de 17 verdensmål i forhold til jeres forret-
ningsudvikling?

• Fokus på optimering af både menneskelige og økono-
miske ressourcer, herunder flow, spild, flaskehalse

• Optimeringsprocesser, som bidrager til jeres bære-
dygtige udvikling og indsatsområder

• Medarbejderinddragelse i indsatser, der understøtter 
jeres bæredygtige forretningsudvikling, og som giver 
bevidsthed om, hvordan der bidrages til en bæredyg-
tigsamfundsudvikling. 

MODUL 4
Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed - 2 dage
• Hvad er bæredygtig ledelse, og hvordan kan I indtæn-

ke de 17 verdensmål, grøn omstilling og markedsten-
denserne hos jer?

• Fornyet motiverende ledelse med en bæredygtig 
vinkel

• Byggesten til en bæredygtig virksomhedskultur med 
fokus på øget kunde- og medarbejdertilfredshed.

Økonomi 
Du har mulighed for at søge både løntabs- og kilometer-
godtgørelse efter gældende regler. Det gør du nemt i 
forbindelse med, at du tilmelder dig. Du kan læse mere 
om gældende regler på borger.dk

Flere fakta
Se aktuelle kurser, datoer, priser m.v.
https://kurser.zbc.dk/kursus/baeredygtig-ledelse-og-innovation

Kontakt
Har du spørgsmål i forbindelse med tilmel-
ding, er du velkommen til at kontakte
administrativ medarbejder Simone Mathiesen, 
skm@zbc.dk/ tlf. 2844 2519.

Har du spørgsmål til forløbet, 
er du velkommen til at kontakte 
udviklingskonsulent og faglærer Eric Jansen, 
erja@zbc.dk/ tlf. 3193 5733

https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/SU-og-oekonomi-under-uddannelse/Stoette-til-voksenuddannelse/VEU-godtgoerelse-til-erhvervsrettet-voksen-og-videreuddannelse


Uddannelsesforløbet baserer sig på arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
Uddannelsesmål i modul 1: 47472 Ledelse af innovationsprocesser. Uddannelsesmål i modul 2: 47845 Innovation og kreativ idégenerering. Uddannelsesmål i 
modul 3: 45214 Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling. Uddannelsesmål i modul 4: 45251 Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed. 
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