
Det Digitale Lederskab
Kurset henvender sig til ledere, der ønsker at styrke deres 
digitale lederskab. Kurset giver et grundigt indblik i de 
mange betegnelser og metoder, en digital leder råder over 
i dag. Du får et fundament for at skabe en digital 
arbejdsplads, hvor der arbejdes med data og digitalisering 
på et operationelt og strategisk plan.

Uden at blive tekniske tager vi et kig ind i hvor data 
kommer fra, hvordan det opsamles og siden transformeres 
til værdiskabende aktiviteter for virksomheden.

På et overordnet niveau berører vi elementer som:

• Business intelligence

• Data warehousing

• Machine learning

• Cloud og Big Data, mv.

Vi kigger nærmere på de typiske barrierer i digital ledelse 
– og hvordan man sikrer forankring og en datadrevet 
arbejdskultur på tværs af virksomheden.

 

Hvem deltager?
Kurset henvender sig til lederen, der ønsker som ønsker at 
blive klogere på digitalisering og hvordan en virksomhed 
kan få gavn af det. Kursets formål er at give et grundigt 
indblik i de mange betegnelser og metoder, og dermed 
sikre et fundament for et digitalt lederskab.

Kurset er ikke teknisk, og praktiske øvelser og teamwork 
indgår i begge dage.

 

11.900 kr 
Varighed: 2 dage

Næste ledige afholdelse: 
5. mar - 6. mar 2020

Comwell Conference Center 
Copenhagen - København 

S

Digital Ledelse
Få succes med digital ledelse ved at komme på forkant med 
den digitale udvikling



På kurset arbejder du med:
• Data og digitalisering (fortid, nutid og fremtid)

• Anvendelsesmuligheder (kommercielle og operationelle)

• Systemer og værktøjer (eksempler på de mest gængse)

• Datahåndtering (dataopsamling, algoritmer, business 
intelligence)

• Barrierer og udfordringer (problemstillinger og løsninger)

• Forankring og arbejdskultur (igangsætning, 
kompetencer, jura, mv.)

 

Udbytte
Dit udbytte

• Du får et solidt overblik over betegnelserne indenfor data 
og digitalisering

• Du får inspiration til konkrete og praktiske 
anvendelsesmuligheder

• Du får indblik i bl.a. business intelligence, big data, 
machine learning, mv.

• Du får inspiration til at etablere og videreudbygge en 
datadrevet arbejdskultur

• Du bliver bekendt med de typiske barrierer og metoder 
til at håndtere dem

Din virksomheds udbytte

• En opdateret leder, der kan sætte retning indenfor data 
og digitalisering

• En leder der kan identificere digitale muligheder, både 
internt og kommercielt

• En leder med et godt digitalt fundament, som kan sparre 
med andre ledere

Dato Sted Modul OvernatningLedighed

5. mar - 6. mar 2020 Comwell Conference Center Copenhagen, København 
S 

1 
Modul Nej Ledige 

pladser 

11. jun - 12. jun 2020 Tivoli Hotel, København V 1 
Modul Nej Ledige 

pladser 



10. sep - 11. sep 
2020 Tivoli Hotel, København V 1 

Modul Nej Ledige 
pladser 

5. nov - 6. nov 2020 Tivoli Hotel, København V 1 
Modul Nej Ledige 

pladser 

Prisen dækker over:

Før kurset

• 1-2 bøger som forberedelse (frivillig læsning)

• Liste over gode artikler, blogs, podcasts, mv.

Under kurset

• Kursusmateriale

• Undervisning

• Forplejning

Efter kurset

• Kursusbevis

Praktisk gennemførelse
Kurset består af 2 moduler, over 2 sammenhængende dage.

 

Modul 1

På dag 1 kigger tager vi udgangspunkt i den digitale udvikling og hvor vi er landet i dag. Derefter kigger vi ind på 
konkrete anvendelsesmuligheder, som sluttes af med en teamwork-opgave om mulighederne i deltagernes 
respektive virksomheder. Dagen sluttes af med et indblik i de bagvedliggende systemer, og eksempler på gode 
værktøjer til at komme hurtigt i gang.

 

Modul 2

 På dag 2 lægger vi ud med at kigge nærmere på data og på forudsætningerne for god databehandling. Det lægger 
naturligt op til at kigge nærmere på de typiske barrierer, og hvilke muligheder der er for at komme omkring disse. 
Seancen afsluttes med en teamwork-opgave om hvilke barrierer der er i deltagernes respektive virksomheder, og 
hvordan disse kan håndteres.

Kurset sluttes af med gode eksempler og metoder til hvordan man kan sikre etableringen og videreudviklingen af en 
god datadrevet arbejdskultur. Afslutningsvis laver vi en individuel øvelse hvor hver enkelt deltager samler op på de 2 
dages læring og udarbejder en konkret aktionsplan for hvilke anvendelsesmuligheder og metoder, den enkelte 



deltager vil tage med tilbage til sin virksomhed.

Til sidst udleveres et kursusbevis.

Konsulenter

Claus Kenberg

Claus Kenberg er Chief Digital Officer i Saxo.com og driver den datadrevne agenda i grænselandet hvor data og 
teknik omsættes til den bedste digitale kundeoplevelse. Claus er hyppig foredragsholder, og har tidligere arbejdet 
med datadrevet forretningsudvikling på tværs af selskaber som Statoil, Falck, samt flere af de mest kendte 
bilmærker.

http://saxo.com/

