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Business Café om Vækst via Ledelse

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og

Tre ud af fire ledere føler sig fanget i den daglige drift - er du en af dem?
Kom og få en smagsprøve hos Ringsted Erhverv på hvad et effektivt
udviklingsforløb i ledelse kan gøre for dig og din virksomhed

Kommunikationscenter
Erhverv
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

For meget tid går til daglig drift og for lidt tid til ledelse og udvikling – ligner det din
hverdag? Hvis du kan svare ja, så kom og få en smagsprøve på et effektivt
ledelsesudviklingsforløb til ejere og ledere i ambitiøse virksomheder. Al erfaring
viser, at vejen til en sund og fremgangsrig forretning går gennem ambitiøse ledere
med et afklaret forhold til egne kompetencer og rollen som leder.
”Vi har mange mindre og mellemstore virksomheder, der drives af dygtige ledere.
Ofte har de dog ikke tilstrækkelig fokus på lederudvikling, fordi hverdagen er
meget orienteret mod driften af virksomheden. På Vækst via Ledelse får de
mulighed for på meget konkret måde at styrke ledelseskompetencen i deres
virksomhed – og dermed skabe en stærkere basis for vækst og udvikling,” siger
Vækstkonsulent Torben Kristensen fra Væksthus Sjælland, som udbyder forløbet i
samarbejde med lokale erhvervsafdelinger, herunder Ringsted Erhverv.
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Så fik jeg endeligt taget beslutningen om at ansætte en værkfører!
For mange ledere i mindre virksomheder er rollen som leder blevet formet hen ad
vejen og i takt med virksomhedens udvikling. Men der er ofte tale om en rolle, som
den enkelte leder ikke har haft tid til at udnytte fuldt ud og gøre til et større aktiv for
virksomheden.
Ollerup Maskinfabrik i Slagelse er en af de virksomheder, som deltog i sidste års
Vækst via Ledelses-forløb, og det har givet helt konkrete resultater.
”På kurset blev jeg udfordret på om jeg kunne uddelegere opgaver. Jeg havde
længe følt, at jeg ikke kunne nå hele vejen rundt i driften. Vores virksomhed
udvider og vokser, men det betyder ikke, at vi ikke kan lære noget nyt. Vi vil gerne
være skarpe på alle aspekter af vores forretning. Vores tekniske knowhow og
evnen til at sælge et produkt har vi styr på, men vi vil gerne være lige så skarpe på
ledelsessiden, som vi er på de øvrige områder. På den måde bliver vi også bedre
rustet til fremtidens konkurrencesituation,” siger direktør for Ollerup maskinfabrik
Jens Larsen.
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Kom og hør mere om, hvad Vækst via Ledelse kan gøre for dig på Ringsted
Erhvervs månedlige Business Café og mød både en af de faste drivkræfter på
forløbet samt en tidligere deltager Morten Birk Hansen, TDC Erhvervscenter
Holbæk. Hør hvad han fik ud af forløbet, og hvad det har betydet for hans
virksomhed.
Interesserede ejerledere er meget velkomne til at tilmelde sig Business Caféen
onsdag den 16. marts kl. 16.30-18.30 på Garnisonen 38, Ringsted. Tilmelding
på www.ringsted.nemtilmeld.dk For flere informationer kontakt erhvervskonsulent,
Lisbeth Eichen mail: lei@ringsted.dk tlf. 40 64 73 40
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Erhvervskonsulent Lisbeth Eichen tlf. 40 64 73 40, mail: lei@ringsted.dk
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