
Digital Transformation, Diplomclass – for 
medarbejdere
Bliv klædt på til digital transformation i din organisation
Få succes som medarbejder med den digitale omstilling
Sidder du som medarbejder med et særligt ansvar i forbindelse med digital transformation i din virksomhed? Så er det vigtigt, at du er klædt godt på til at håndtere de nye 
krav og muligheder.
Det bliver du på denne diplomclass, hvor du også får nye redskaber og begreber, så du aktivt kan bidrage til virksomhedens digitale transformation.
Du får en forståelse for, hvad digital transformation betyder, og hvad det kræver af dig som medarbejder.
På kurset, som udbydes af Digitaliseringsinstituttet, er der fokus på både teori og praksis samtidig med, at dine egne erfaringer bliver inddraget.
 
Digital Transformation, Diplomclass – for medarbejdere

Bliv klædt på til digital transformation i din organisation
4 dages kursus 
2 moduler 
1 kursussted 
16.000 kr ekskl. moms 
Vælg dato og lokation
4. nov - 15. dec 2021 Tivoli Hotel, København V 
Tilmeld 
Se alle datoer og steder 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
Hvem deltager på “Digital transformation”?
Kurset henvender sig til dig, der er medarbejder i en offentlig eller privat virksomhed.
Er du f.eks. digital ambassadør, projektleder, specialist, proceskonsulent i en virksomhed eller har du på anden vis berøring med den digitale transformation, er “Digital 
transformation, Diplomclass” yderst relevant for dig.
Er du leder kan du tilmelde dig Masterclass i Digital Transformation.
På kurset arbejder du med:
At omsætte digitale strategier og visioner til konkrete projekter, handlinger og resultater
Værktøjer til at imødekomme nye krav
Jeres egne digitale initiativer og services
Nye begreber, så du aktivt kan tage del i den digitale omstilling
Digitale teorier, med udgangspunkt i dine egne erfaringer
 

Udbytte
Dit udbytte
Du får inspiration til at arbejde struktureret med digitale initiativer
Du får nye begreber at arbejde med, så du kan navigere i en digital hverdag
Nye begreber til at bidrage konstruktivt til digital transformation i din virksomhed
Du får et stærkt udgangspunkt til at omsætte virksomhedens digitale strategier til konkret handling
Du får mulighed for at skabe værdi for samarbejdspartnere, kunder/borgere og andre involverede parter og stakeholders
 
Udbytte for din virksomhed
Din virksomhed får en medarbejder, der kan:
bidrage aktivt til virksomhedens digitale transformation
omsætte virksomhedens digitale strategier til konkret handling
skabe værdi for kunder/borgere, samarbejdspartnere og andre involverede parter
give ledere sparring omkring digitale og datadrevne projekter

Sæt gang i den digitale transformation
Digital transformation handler om at se sin organisation på en ny måde og bruge teknologien som medspiller
Læs mere her 

 
Er der noget du er i tvivl om, ringer jeg dig op for personlig vejledning
René Fabricius Weichel
+45 4517 6140
rfw@mannaz.com 
Bliv ringet op 

Kursusoversigt
Varighed 4 dage 
Modul 2 moduler 
Overnatning Nej 
Pris ekskl. moms 16.000 kr 
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Sted:Hele landet
Dato
Ledighed
Pris ekskl. moms
Sted Tivoli Hotel, København V 
Dato 4. nov - 15. dec 2021 Se detaljer 
Modul 2 moduler 
Overnatning Nej 
Ledighed Ledige pladser 
Pris 16.000 kr ekskl. moms Tilmeld 
Se detaljer 
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort 
Dag 1 
Dato 04-11-2021 
Tidspunkt 00:00 - 00:00 
Modul Modul 1 - Diplomclass i Digital Transformation 
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort 
Dag 1 
Dato 05-11-2021 
Tidspunkt 00:00 - 00:00 
Modul Modul 1 - Diplomclass i Digital Transformation 
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort 
Dag 1 
Dato 18-11-2021 
Tidspunkt 00:00 - 00:00 
Modul Modul 2 - Diplomclass i Digital Transformation 
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort 
Dag 1 
Dato 19-11-2021 
Tidspunkt 00:00 - 00:00 
Modul Modul 2 - Diplomclass i Digital Transformation 
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort 
Dag 1 
Dato 15-12-2021 
Tidspunkt 00:00 - 00:00 
Modul Modul 3 - Eksamen 
Tilmeld 
Hele landet 

Se valgte  

Praktisk gennemførelse
Kurset “Digital transformation, Diplomclass” består af 2 moduler over 2 hele dage.
Modul 1
På kursets første modul får du indsigt i og forståelse for den digitale transformation. Du får et overblik over den digitale udvikling med fokus på de forandringer, digital 
transformation skaber.
Undervejs vil dine egne erfaringer fra din hverdag blive inddraget.
Modul 2
På andet modul fokuserer vi på dine og de andre deltageres egne roller og aktuelle situationer.
Modulet giver også en forståelse af, hvordan der med fordel kan arbejdes med data og kunstig intelligens, samt de etiske aspekter heraf.
Afslutningsvis vil der være fokusere på, hvad en aktiv rolle i organisationens digitale arbejde kræver og hvilke kompetencer, der skal i spil.
Prisen dækker over
Før kurset
Gratis adgang til e-læringsmodulet ”God læring”, som giver redskaber til, hvordan du både før, under og efter din deltagelse øger værdien af dit kursus/uddannelse
Under kurset
4 kursusdage
Fuld forplejning i kursustiden
1 underviser, samt input fra forskere og erhvervsfolk
Digitalt understøttet læring
Efter kurset
Kursusbevis

Konsulenter
Anja Reinwald
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Anja Reinwald underviser på “Digital Transformation”. Hun er Cand.scient.adm. og ph.d., og er ansat som seniorforsker i Digitaliseringsinstituttet. Hun er tidligere adjunkt 
ved Aalborg Universitet og har i gennem flere år forsket og undervist i ledelse af IT og digitalisering.
På kurset suppleres Anja af relevante forskere og erhvervsfolk.

Relaterede kurser
Digital Transformation, Masterclass - for ledere
Er du leder og ønsker du mere viden om, hvad digital transformation er? Er du nysgerrig på, hvordan det kan forstås og bruges? Og mangler du sprog og kompetencer til 
at bidrage til transformationen? Så har vi en masterclass til dig. Du får nye begreber og teorier at navigere ud fra og inspiration til, hvordan de kan omsættes i praksis – og 
tilpasses din virksomhed. På forløbet vil du møde 8-10 forskere og topledere, der bidrager med deres erfaringer og giver dig indsigt i best-practice.
6 dage 40.000 krekskl. moms Læs mere 
Datadreven ledelse
Bliv klædt på til at lede i en verden, hvor anvendelsen af digitale teknologier og data transformerer virksomheder og organisationer. Du får viden, værktøjer og træning i at 
tage kompetent medansvar for din virksomheds nuværende og fremtidige dataanvendelse.
2 dage 15.000 krekskl. moms Læs mere 
Adfærdsdesign og ledelse
På dette kursus får du en teoretisk og praktisk indføring i adfærdsdesign. Med udgangspunkt i virkelige cases får du konkrete teknikker til, hvordan du som leder kan 
påvirke dine medarbejderes adfærd. 
2 dage 11.999 krekskl. moms Læs mere 

Kurset udbydes i samarbejde med Digitaliseringsinstituttet
Vi har et tæt samarbejde med Digitaliseringsinstituttet
Når du tilmelder dig dette kursus, bliver din tilmelding varetaget af Mannaz, men selve kurset gennemføres af Digitaliseringsinstituttet.
Dit navn, e-mail og telefonnummer videregives til Digitaliseringsinstituttet. Kontaktoplysningerne bruges udelukkende i forbindelse med kurset.
 
 
 
 

 
Praksisnær læring Ny viden har kun værdi, når den kommer i brug. Om Mannaz 
Læring siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Udvikling verden over Mannaz har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyet konsulentydelser. Se alle ydelser 
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