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Vækst via ledelse – styrk dine lederkompetencer

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og

Tre ud af fire ledere i mindre virksomheder føler sig fanget i den daglige drift
– er du en af dem?

Kommunikationscenter
Erhverv
Rønnedevej 9

Ringsted Erhverv og Væksthus Sjælland inviterer til Business Café, hvor du som
virksomhedsejer får en kort introduktion til, hvad forløbet Vækst via Ledelse kan
gøre for udviklingen af din virksomhed.

4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Mail.: LEI@RINGSTED.DK

Kom og få et indblik i et effektivt ledelsesudviklingsforløb til ejere og ledere, der
styrker både virksomhedens resultater og dine lederkompetencer. Mange ledere
mangler tid til at udvikle deres virksomhed. For meget tid går til daglig drift og for
lidt tid til ledelse og udvikling. Vækst via Ledelse tilbyder et forløb, der handler om
faglig, strategisk og personlig udvikling.

efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

På Business Caféen kan du møde en ambitiøs leder, Tim Jepsen, som sammen
med Martin Olsen står i spidsen for den hurtigt voksende virksomhed, Team
Rengøring A/S. Tim Jepsen siger:
”Vækst via Ledelse har givet mig den nødvendige inspiration og helt konkrete
værktøjer til at håndtere de ledelsesopgaver, som følger med i en virksomhed i
hastig udvikling.”
Kom og hør mere om hvad Vækst via Ledelse har betydet for ham som leder.
Du kan også møde en af de faste drivkræfter på forløbet, Karsten Andersen fra
Væksthus Sjælland vil give et indblik i forløbets indhold.
Efter oplægget er der åben dialog med mulighed for at tale videre med
oplægsholderne.
Tilmelding
Business Caféen finder sted den 5. september 2017 kl. 16.00-17.30 på Den
Kreative Matrikel, Garnisonen 38, 4100 Ringsted, lokale Generalen 1. sal.
Tilmelding senest den 4. september 2017 på www.ringsted.nemtilmeld.dk.
Hvis du er interesseret i arrangementet, eller har lyst til at høre mere om, hvad
Ringsted Erhverv kan gøre for dig, så kan du rette henvendelse til:
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Lisbeth Eichen, Erhvervskonsulent i Ringsted Kommune,
tlf.: 40 64 73 40,
E-mail: lei@ringsted.dk
Næste Vækst via Ledelse forløb finder sted den 23.-24. oktober 2017. Se mere på
www.ringsted.nemtilmeld.dk.
Fakta om Business Cafe
•
•
•

Business Café er et gratis tilbud om nem adgang til viden og sparring for
virksomheder og iværksættere.
Du kan både få inspiration og viden til gavn for væksten i din virksomhed.
Business Caféen byder på et inspirerende oplæg med et tema indenfor
vækst og udvikling af din virksomhed. Temaet varierer fra gang til gang.

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Erhvervskonsulent Lisbeth Eichen, tlf.: 40 64 73 40, mail: lei@ringsted.dk
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