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Et udviklings- og læringsforløb
for små og mellemstore 
virksomheder

PwC, Nykredit, og Aarhus Universitet har i 
2012 indgået et samarbejde med fokus på 
udvikling af små og mellemstore virksom-
heder i Danmark.

Ambitionen er at bidrage til:
-

hederne 

-
sen

Det vil vi gøre ved at: 

vækst i virksomhederne

virksomhederne

strategi og økonomi 

målgruppen

Kombinationen af erhvervsliv og forsk-

tror vi giver de bedste forudsætninger 
for et optimalt resultat. Via partnerskabet 

erhvervsliv og universitets- og forskermiljø, 
til rådighed for virksomhederne og sam-
fundet i øvrigt. 

Læs mere på www.vidensforum.dk 
Her vil al relevant viden og information 
blive opsamlet og formidlet.

PwC, Nykredit og Aarhus Universitet 
– et stærkt partnerskab
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Med udgangspunkt i den enkelte virksomhed tilby-
des et udvalg af små og mellemstore virksomheder i 
Danmark at deltage i et 3-årigt forløb, hvor målet er 
at skabe udvikling og vækst i virksomhederne. 

Hvad får du som deltager? 

På baggrund af en analyse af din leder-
profil og din virksomhed får du individuel 
sparring og deltager i læringsmoduler in-
den for ledelse, strategi og økonomi. Dette 
kombineres med en række netværks-akti-
viteter, som understøtter din udviklingspro-

basis i din virksomhed, dels som fælles-

møder med de øvrige deltagere. Du får 
adgang til nye værktøjer, der giver et klart 
billede af værdiskabelsen i din virksom-
hed og som kan være med til at under-
støtte dine beslutninger. Samtidig får du 
gennem forløbet et godt overblik over dine 
udfordringer og muligheder, og udvikler 
såvel dig selv som leder, som din virksom-
hed strategisk og økonomisk.

Dine sparringspartnere

PwC, Nykredit og Aarhus Universitet står 
bag dette forløb. Vi har indgået samar-

skræddersyet til små og mellemstore virk-
somheder, og som kan bidrage til udvik-
ling og vækst i virksomhederne. Partnerne 
stiller et team til rådighed for dig og din 
virksomhed i de tre år, forløbet varer. Her-
udover er der på nuværende tidspunkt 
indgået samarbejdsaftale med Center for 
Ledelse, og andre vil blive inddraget efter 
behov.

Forskningsprojekt

Du og din virksomhed deltager samtidig 
i et forløb, hvor resultater og erfaringer 
opsamles og indgår i et forskningsprojekt. 
Ambitionen er, at vi efter de tre år kan 
dokumentere, hvilke tiltag der bidrager 
til værdiskabelse i virksomhederne. Forsk-
ningsprojektet er forankret ved Aarhus 
Universitet, og er det første af sin art. Data, 
som indgår i projektet, behandles naturlig-
vis fortroligt. Der er i forbindelse med forsk-
ningsprojektet indgået samarbejdsaftale 
med Institut for miljø- og erhvervsøkonomi, 
Syddansk Universitet. 

Målgruppen 

30 virksomheder med 10-100 ansatte, som 
ønsker at udvikle sig selv som leder og sin 
virksomhed sammen med andre ligesinde-

de. Virksomhederne vil være fordelt med 

Egenbetaling

PwC, Nykredit og Aarhus Universitet inve-

kan deltagernes egenbetaling minimeres. 

og omfatter:

værdiskabelse over de tre år
-

ningsplaner

virksomheden 

Hør mere

Har du fået lyst til at høre mere så kom til 
vores informationsmøde 30. oktober 2012 
i Aarhus og 31. oktober i Hellerup. Du kan 
tilmelde dig på www.vidensforum.dk. Her 
kan du også skrive dig op til selve forløbet, 
hvis du allerede nu er interesseret i at 
komme i betragtning. 

 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 Modul 9

 År 1 År 2 År 3

Kvartalvis sparring, monitorering og opfølgning i virksomheden over de tre år

Modul 1: 
Egen forretningsmodel.
Modul 2: 
Ledelsesbeslutninger, forandringsle-
delse og eksekvering.
Modul 3: 
Indholdet fastlægges efter deltager-
nes ønsker/behov.

Modul 4: 
Innovation og forretningsudvikling.
Modul 5: 
Værdiansættelse og -skabelse.
Modul 6: 
Indhold fastlægges efter deltager-
nes ønsker/behov. 

Modul 7: 
Initiativer, internationalisering, orga-
nisationsudvikling, HR, bestyrelse osv.
Modul 8: 

risikostyring.
Modul 9: 
Indholdet fastlægges efter deltager-
nes ønsker/behov.

Forløb

Indledningsvis foretages på individuel basis den omtalte analyse dels af din lederprofil, 
dels af din virksomhed.

-
nemgår rammen for de tre år, forløbet varer.
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