
Future of work – Bootcamp
Få værktøjerne til at navigere i og håndtere fremtidens arbejdsmarked
Hvordan bliver i klar til fremtidens arbejdsplads?
Hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud og hvordan ruster du bedst din organisation og dine medarbejdere til at kunne navigere i krise, kompleksitet samt 
lede en digital transformation? Og hvordan skaber vi organisationer, der i fremtiden er bæredygtige på flere parametre – både for samfundet men også den 
enkelte medarbejder?
Få et indblik i digital transformation, bæredygtighed, kriseledelse samt hvordan du skaber psykologisk tryghed – når Mannaz og IDA Learning sammen 
sætter fokus på fremtidens arbejdsplads i denne 2-dages bootcamp.
Future of work – Bootcamp

Få værktøjerne til at navigere i og håndtere fremtidens arbejdsmarked
2 dages kursus 
1 modul, 
1 kursussteder 
9.500 kr ekskl. moms 
Vælg dato og lokation
10. feb - 11. feb 2021 IDA Conference, København V 
Tilmeld 
Se alle datoer og steder 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
Future of work og digitale teknologier
Fremtidens behov for ledelse i kompleksitet og digital transformation er stigende, og det betyder, at både nye lederkompetencer og digitale kompetencer er 
kommet på dagsordenen i organisationerne.
IDA og Mannaz Learning er derfor gået sammen om at lave to bootcamps, der sætter fokus på fremtidens arbejdsmarked – hvilke teknologier vil være 
fremherskende, og hvordan kan du som leder navigere i stigende kompleksitet og digitale transformationer?
Bootcamp 1 sætter fokus på de digitale teknologier, og Bootcamp 2 sætter fokus på de ledelsesmæssige aspekter i det, vi kalder ”future of work”. Du kan 
deltage i den ene eller begge – deltager du i begge bootcamps, opnår du en rabat.
 

Viden og overblik
Er du nysgerrig efter at vide mere om disse nye begreber og emner, og skal du i gang med arbejdet? Eller vil du som leder, projektleder eller konsulent have 
inspiration og viden? Så er denne bootcamp for dig.
I løbet af to fulde dage vil du opnå en forståelse af følgende fire emner:
Digital transformation
Kriseledelse
Bæredygtighed som forretningsmodel
Psykologisk tryghed
 
Hvem deltager?
Bootcampen er for dig, der arbejder med transformationer og ledelse i din organisation. Du kan være leder, projektleder, proceskonsulent eller Change 
Manager.

 

Udbytte
Dit udbytte
Indblik i de nye krav der stilles på fremtidens arbejdsmarked
Forståelse for de ledelsesdilemmaer, der rejser sig i en transformationstid, hvor krise, kompleksitet og ønsker om bæredygtighed præger billedet
Det rette mindset, sprog og kompetencer til at bidrage til transformationen
Indsigt i nye teknologier og deres betydning for din organisation
Indsigt i vigtigheden af psykologisk tryghed som redskab til at komme succesfuldt i gang med transformationer og kriser
En klar forståelse af hvad der ligger i at skabe transformation til større bæredygtighed
 
Din virksomheds udbytte
En leder med en forståelse for hvad fremtidens arbejdsplads kræver, når der tales om digital transformation og bæredygtighed
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En leder, der kan udpege hvilke evner og kompetencer organisationen skal udvikle og styrke, når der skal arbejdes med transformation og fremtidens 
arbejde
En leder som er blevet klogere på, hvordan der kan leveres bæredygtige resultater, eller som kan være en nøgleperson i denne proces
En leder der forstår de menneskelige aspekter i en krise og transformation

Får du mest muligt ud af dagen?
Test din effektivitet
TAG ONLINE TEST 

 
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 2 dage 
Modul 1 modul 
Overnatning Nej 
Pris ekskl. moms 
Sted:Hele landet
Dato
Ledighed
Pris ekskl. moms
Sted IDA Conference, København V 
Dato 10. feb - 11. feb 2021 Se detaljer 
Modul 1 modul 
Overnatning Nej 
Ledighed Ledige pladser 
Pris 9.500 kr ekskl. moms Tilmeld 
Se detaljer 
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt
Modul
Sted IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V | Se på kort 
Dag 1. dag 
Dato 10-02-2021 
Tidspunkt 09:00 - 16:00 
Modul Furture of the work 
Sted IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V | Se på kort 
Dag 2. dag 
Dato 11-02-2021 
Tidspunkt 09:00 - 16:00 
Modul Furture of the work 
Tilmeld 
Hele landet 

Se valgte  

Du kan trygt deltage på vores kurser
Forsamlingsforbuddet på højst 10 personer gælder ikke møder og andre arrangementer, hvor man ”i det væsentligste sidder ned”. Derfor afholder vi stadig 
alle kurser, uddannelser o.lign.
Vi følger nøje myndighedernes anbefalinger vedr. COVID-19 og har iværksat disse tiltag:
Undervisning foregår i store lokaler med min. 1 m afstand mellem hver stol.
Undervisningslokalet rengøres udførligt.
Alle skal bære mundbind, når man ikke sidder ned.
Alle skal jævnligt vaske hænder og spritte af.
Frokosten er portionsanrettet.
 

https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/10/Trygt-at-samarbejde-med-
Mannaz_mSub.mp4
Vores retningslinjer er sidst opdateret d. 26. oktober 2020. Læs mere om retningslinjerne her.

Praktisk gennemførelse
Bootcampen er opdelt i fire moduler – hvor hvert modul er et nyt emne. Programmet for de to hele dage vil derfor se ud som følgende:
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DAG 1
Succesfuld ledelse af kriser samt digital transformation

Ledelse i en krisetid
09.00-12.00
Hvordan leder du din organisation gennem en alvorlig krise?
Hvad skal du være særlig opmærksom på, når du som leder bliver tvunget til at reagere hurtigt og markant i en situation med både store usikkerhedsfaktorer 
og store konsekvenser?
Hvordan forholder du til de langsigtede strategiske mål kontra de kortsigtede nødvendige ændringer?
Hvordan balancerer du som leder mellem at involvere dit lederteam og organisation og på den anden side være i stand til selvstændigt at træffe de 
afgørende beslutninger.
 
Digital transformation og datadreven ledelse
12.30 -16.00
Hvordan leder og navigerer du i en digital kontekst?
Hvad taler vi om, når vi taler om digital transformation og datadrevet ledelse?
Hvad betyder nye teknologier for din forretningsmodel, dine produkter, din arbejdsplads og medarbejdere?
Hvordan påvirkes din organisation og hvad kræver sådan en transformation?

DAG 2
Bæredygtighed og psykologisk tryghed

Bæredygtighed som forretningsmodel
09.00- 12.00
Bliv klogere på FN´s 17 verdensmål, delmål og deres opbygning
Bliv bevidst om muligheder og trusler for din organisation med afsæt i verdensmålene og lær forskellem ml. ægte bæredygtige resultater og green washing
Få fem perspektiver der adresserer transformation til større bæredygtighed: strategi, innovation, mennesker og kompetencer, værdi og resultater samt 
ledelse
 
Psykologisk tryghed og stresshåndtering i en ny virkelighed
12.30 – 16.00
Bliv bevidst om hvordan psykologisk tryghed påvirker innovationskraft i organisationer
Pykologisk tryghed som præmis for at navigere succesfuldt i kompleksitet
Forstå hvordan stress påvirker vores adfærd og kognitive funktion
Forstå hvordan du træner evnen til at bevare roen og fokus

Undervisere

Lars Østerby
Lars Østerby er uddannet cand.merc. og er underviser, konsulent og Client Director hos Mannaz. Inden Lars kom til Mannaz arbejdede han i virksomheder 
såsom Carlsberg, Dyrup, Hempel og DS Smith Packaging. Lars har selv stået i spidsen for en række forandringsprojekter og transformationer, hvor 
organisationer med mange interessenter skal flytte sig. Han har derfor også selv oplevet de udfordringer man står i, når større forandringsprojekter skal 
gennemføres med respekt for organisationens daglige drift og en omverden, der flytter sig hastigt.
Lars underviser på modulet ‘Ledelse i krisetid’.
 

Line Thatt
Line Thatt Jensen er autoriseret cand.psych., senior konsulent og underviser hos Mannaz. Line har desuden en HD(O) i forandring og innovation. Hun har i sin 
karriere været forankret i to spor; det strategisk-politiske arbejde og organisations-/ledelsesudvikling. Line har mange års erfaring med ledelses- og 
organisationsudvikling, fag- og personaleledelse samt projektledelse – en erfaring hun bruger som afsæt, når hun taler om digital transformation.
Line underviser på modulet ‘Digital transformation’.
 

Berit Bøggild
Berit Kristine Bøggild er uddannet cand.merc. og arbejder som konsulent, Client Director og Lead for Sustainability hos Mannaz. Berit har i de sidste 20 år 
arbejdet med ledere i en bred vifte af organisationer og sektorer og hjulpet ledere med at implementere strategi og lede komplekse forandringsprojekter, 
også indenfor bæredygtighed. Berit er særligt optaget af organisationsændringer og strategiimplementering, innovationsprocesser og lederudvikling. Hun er 
optaget af at komme fra fine ord til ændret adfærd og resultater.
Berit underviser på modulet ‘Bæredygtighed’.
 



Joakim Eriksson
Joakim Eriksson er chefkonsulent i Mannaz og er blandt andet er certificeret til at undervise i det forskningsbaseret program Search Inside Yourself udviklet 
hos Google. Joakim har over 15 års praktisk erfaring som leder – både på mellemlederniveau og som direktør. Som konsulent har han mange års erfaring 
med udvikling af ledere og ledelsesgrupper – både i rollen som coach, underviser og proceskonsulent.
Joakim underviser på modulet ‘Psykologisk tryghed’.
 

Ønsker du at deltage på en 2-dages bootcamp om Digitale teknologier, så læs videre her
Datoer 29. & 30. Oktober og 10.-11. februar
Pris: 9500,- Ved køb af begge bootcamps: 15.900

Relaterede kurser
Digitale teknologier - Bootcamp
På dette kursus får du en forståelse for Machine Learning og Big Data, og du bliver introduceret til de agile metoder Design Thinking og Design Sprint.
2 dage 9.500 krekskl. moms Læs mere 
Future of work og Digitale teknologier
Nye lederkompetencer og digitale kompetencer står øverst på mange virksomheders agenda. Deltag og blev klar den nye virkelighed. Få 2 bootcamps i 1.
4 dage 15.999 krekskl. moms Læs mere 

Kurset udbydes i samarbejde med IDA
Vi har et tæt samarbejde med IDA, Ingeniørforeningen i Danmark. Når du tilmelder dig dette kursus, bliver din tilmelding varetaget af Mannaz, men selve 
kurset varetages af IDA.
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Praksisnær læring Ny viden har kun værdi, når den kommer i brug. Om Mannaz 
Tryghed garanteret IDA afholder alle kurser med forhøjet sikkerhed. Læs mere på ida.dk Book trygt hos os 
Læring siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse Vores historie 
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