KUR

MEDIA MANAGEMENT
F A K T A
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Internatophold
i behagelige
omgivelser indgår!

Målgruppe:
Ledere i medieindustrien fx Projektledere, funktionsansvarlige, teamledere,
m.m. fra grafiske virksomheder, etiket
og emballagevirksomheder, serigrafiske
virksomheder, reklame og webbureauer,
forlag, og inhouse grafiske afdelinger.

Tid & sted:
Se alle datoerne, samt lokation for afholdelse af internat og undervisningsdage:
www.mediamanagement.dk

Tilmelding:

P R A K T I S K :
Alle modulerne foregår i weekends
med start fredag kl. 12.00 og slutter lørdag kl. 16.00.
Undervisningsdagene foregår på
hverdage fra kl. 14.00 til 20.00.
Den særlige medietoning findes i
at underviserne og deltagerne
kommer fra branchen. Samt alle
cases vil være medierelaterede.

www.mediamanagement.dk
eller tlf. 3321 0740

Prisen inkluderer:
Ophold, undervisning, fortæring og
materiale.

Bag denne nyskabende uddannelse står to stærke konsulenthuse MEDIT CONSULT
APS og CUBION A/S.
Begge konsulenthuse har
stærke kompetence felter, og
en fælles reference indenfor
medieindustrien.

Kursusforløb 2
Innovation og
forandringsledelse
Kursusforløb 3
Procesledelse
fx Lean mv.

Ekskl. moms

1

DET PERSONLIGE LEDERSKAB OG EFFEKTIVE LEDERTEAMS

Underviserne har
mere end 40 års
erfaring indenfor
medieindustrien/
branchen

Du får løbende
feedback og
sparring – med det
mål at optimere
din ledelseseffekt
Du kommer til at
møde andre ledere
fra medieindustrien/
branchen – udveksle
erfaringer og
netværke

Du kommer til at
arbejde med eget
Aktionslærings
projekt fra egen
praksis

Aarhus
Fredensgade 34 B
8000 Aarhus C
København
Vester Voldgade 8, 2. th
1552 København V
Tlf. +45 8618 1320
Fax +45 8613 1070
cubion@cubion.dk
www. cubion.dk

Du kommer på en
personlig læringsrejser der ruster
og udvikler dig
ledelsesmæssigt

Kursusforløb 4
Strategi og
forretningsudvikling

Pris:

Kr. 25.000,-

LØB

- fra brandslukning til vækst

Sankt Knuds Vej 21
DK-1903 Frederiksberg C
Tlf. +45 3321 0740
Fax +45 3379 5174
mail@meditconsult.dk
www.meditconsult.dk

Det personlige lederskab
og effektive lederteams
udgør første del af Media
Management uddannelsen,
og vil efterfølgende blive
suppleret af komplementerende moduler:
Kursusforløb 1
Det personlige lederskab og
effektive lederteams

FOR

MEDIA MANAGEMENT

Uvildig rådgivning og konsulentbistand

www.mediamanagement.dk
HAKON HOLM

-

Media Management er en
ny lederuddannelse med
særlig fokus på ledelse i den
mediegrafiske branche.

SUS

Du kommer
til at træne
og afprøve
værktøjer og
teorier i praksis

Underviser

Troels Møller,
Administrerende direktør
& Chefkonsulent
Troels Møller er medstifter og administrerende direktør i konsulentvirksomheden CUBION A/S. Troels arbejder som chefkonsulent i organisatoriske og individuelle udviklings- og forandringsforløb, fx strategi og lean-processer samt kortere og længere sparringsforløb. Troels har mange års leder- og konsulenterfaring fra
sine tidligere stillinger i medieindustri og organisationsverdenen,
herunder som chefkonsulent og leder af konsulent og rådgivningsenheden i Grafisk Arbejdsgiverforening (GRAKOM), og medlem af managementteamet. I dag sidder han desuden som enten
formand eller medlem af flere virksomhedsbestyrelser. Troels er
oprindeligt uddannet grafonom, Bachelor fra Danmarks Medie og
Journalisthøjskole og har suppleret med diverse uddannelser fra
bl.a. Forsvarets Center for lederskab, DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og Cardiff University, Wales og INSEAD, Frankrig.

Underviser

Thomas Rosenberg,
Chefkonsulent, Cand. Psych
Thomas har arbejdet professionelt med innovation i de sidste 12 år.
Han har bl.a. hjulpet organisationer som TDC, Nykredit, Tempur,
3, Nestlé og Det Kongelige Teater med at designe, facilitere og implementere konkrete innovations- og udviklingsprojekter. Thomas’
arbejde med innovation har bl.a. centreret sig om brugerdreven
innovation, psykologisk forståelse af brugerbehov og adfærd, aktivering af teamets “mentale innovationskapacitet”, håndtering
af forandring, arbejdet med systematisk kreativitet, facilitering af
co-creation forløb samt integration og aktivering af ny viden i organisationer i form af innovationsstrategier. Endelig har Thomas 10
års erfaring med international og national rådgivning i kraft af sine
tidligere engagementer ved A.C. Nielsen og TNS Gallup.

Underviser

Underviser

Michael Bach Nielsen,
Chefkonsulent, Medit Consult
Michael Bach Nielsen har i mere end 15 år arbejdet med ledelsesproblematikker set i forhold til medievirksomheder. Erfaringen er
indhentet som chef, underviser, konsulent og bestyrelsesmedlem i
medievirksomheder. Michael arbejder som chefkonsulent i organisatoriske og strategiske udviklings- og forandringsforløb, fx forløb
indenfor: strategiudvikling, økonomistyring, køb og salg af virksomheder og lederudviklingsforløb. En del af erfaringen er indhentet som konsulent og uddannelsesleder via hans tidligere ansættelse på Den Grafiske Højskole. Michael er oprindeligt uddannet
grafonom, fra Den Grafiske Højskole og civiløkonom fra CBS.

MEDIA MANAGEMENT

En målrettet lederuddannelse i moduler, for
dig der gennem indsigt
i dine egne lederevner
ønsker at opnå resultater i mediebranchen,
som stærk leder og deltager i teams, netværk
og organisationer.

Media Management
forener branchespecifik empirisk viden,
teoretisk ballast og
operativt anvendelige
ledelsesværktøjer.

MEDIA MANAGEMENT

MEDIA MANAGEMENT

P R O G R A M

P R O G R A M

Det personlige lederskab
og effektive lederteams
Overordnede vilkår
for ledelse
God ledelse er en afgørende faktor i enhver virksomhed.
Medieindustrien er kompleks og meget
stærk teknologidrevet - både på produktions- og procesteknologi.
En afgørende ledelseskapacitet fremadrettet bliver derfor at:
• Kunne lede og motivere tværgående
teams og processer
• Kunne deltage i og lede innovative
processer
• Være brobygger for ledere, kunder,
medarbejdere, kollegaer og leverandører i et dagligt komplekst samspil

Udover de faste undervisere, vil du
møde gæstetalere med inspirerende
cases, peptalks og særlig ekspertice.

Internatophold 1:
Det personlige lederskab
Ledelse af dig selv JTI, Jungs Type Indikator.
Ledelse under pres/tidsdisponering.

Aktionslæringsdag 1
Deltagerne kommer for 1 til 1
sparring og feedback på personligt AL
projekt i netværksgrupper.

Internatophold 2:
Kommunikation og Effektive lederteams
Lederen som kommunikator. Effektiv mødeledelse.
Præsentation. Effektive lederteams.

Aktionslæring
Aktionslæring skal indgå fordi: Det
øger effekten af uddannelsen når deltagerne arbejder med aktioner mellem
modulerne. Aktionerne er udvalgt på
baggrund af de udfordringer lederne
har i deres daglige ledelsesarbejde koblet med den teori, lederne får på undervisningsdagene/modulerne. Det betyder, at uddannelsen bidrager direkte
til løsning af organisationens udfordringer og at teorien bliver omsat til
en bedre praksis…

Weblog
Weblog er det ”mini” IT webbaseret
værktøj, hvor deltagerne løbende skiver om deres læringspunkter. Summere
op skriver til og reflektere. Undervejs
bliver der givet fælles refleksionsopga-

Aktionslæringsdag 2
Deltagerne kommer for 1 til 1
sparring og feedback på personligt AL
projekt i netværksgrupper.

ver ”fx interview en person der kender dig ud fra vinklen: Mig som leder”
Disse opgaver vil blive inddraget i undervisningen. Alt undervisningsmateriale og litteratur oploades på denne
platform.

Netværksgrupper
Netværksgrupperne er et centralt læringselement i uddannelsen. Som udgangspunkt bliver de sammensat så
tværgående som muligt. Dvs. organisatorisk, kompetencemæssigt, erfaringsmæssigt osv. Netværksgrupperne
skal mødes mellem hvert undervisningsmodul. Der bliver udleveret arbejdsguide – for det gode Netværksgruppemøde. Møderne evalueres ifht.
værdi for den enkelte og organisationen!

Leder torvet
På hvert undervisningsmodul skal deltagerne på skift lave en præsentation,
der gives feedback på. Som udgangspunkt skal det være en præsentation,
som skal leveres under alle omstændigheder.

Mål:
Efter kurset vil den enkelte deltager
være i stand til mere effektivt at
bestride de personlige elementer i
forbindelse med lederrollen, og som
konsekvens heraf opnå bedre og hurtigere resultater. For virksomhederne
vil lederne efterfølgende bibringe
mere værdi qua hurtigere og bedre
ledelsesmæssige resultater.

Internatophold 3:
Konflikt og motivation

Internatophold 4:
Kompetencer og feedback

Håndtering af konflikter. Krisers opståen og natur.
Modstand mod forandring.

Her fremlægges endelig opgave som skal bestås.
Der gives feedback og en karakter fra 7-skalaen.

