
Future of work og Digitale teknologier
Deltag i begge bootcamps for en reduceret pris
Kombinér to eksklusive bootcamps
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’, mens Bootcamp 2 sætter fokus på de ledelsesmæssige aspekter i det vi kalder ”future of work”. Du 
kan deltage i den enkelte eller begge – deltager du i begge bootcamps opnår du en rabat.
 
Future of work og Digitale teknologier

Deltag i begge bootcamps for en reduceret pris
4 dages kursus 
2 moduler 
2 kursussteder 
KAMPAGNE 15.999 kr ekskl. moms 
Se alle datoer og steder 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
Future of work
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.
Se det fulde program, hvordan dagene er opdelt og læs mere om oplægsholderne.
Læs mere
Digitale teknologier
Du kender måske allerede de forskellige begreber; Big Data, Machine Learning, Design Thinking og måske endda Design Sprint – men ved du, hvordan du 
helt praktisk kan inddrage de nye metoder og teknologiske muligheder i jeres forretning og organisation, og om det overhovedet kan være relevant for jer?
Har du måske bare lyst til at udvide dit kendskab til de fire begreber og emner? Eller ønsker du måske blot en introduktion, enten fordi du selv skal til at 
arbejde med Design Thinking eller Machine Learning og ikke i forvejen har stort kendskab til området, eller fordi at du som leder eller forretningsudvikler har 
en interesse i, hvordan de fire begreber kan hjælpe jer videre i fremtidige udviklingsprojekter samt produktudvikling?
Se det fulde program, hvordan dagene er opdelt og læs mere om oplægsholderne.
Læs mere

Normal pris 19.000 DKK
Pakkepris ved samlet tilmelding
NU KUN 15.999 DKK.
Du sparer 3.001 DKK
Prisen er for 2 bootcamps. Bestilles samlet og afvikles inden for ½ år. Såfremt du afmelder ét af de to camps, vil du blive faktureret fuld pris på det kursus, du 
har deltaget på.

Virtuelle kurser
Få et overblik over nye kurser og uddannelser i 2020Online kurser med fremtidens læringsrejser
Se mere her 

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

Kursusoversigt
Varighed 4 dage 
Modul moduler 
Overnatning Nej 
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Pris ekskl. moms 
Sted:Hele landet
Dato
Ledighed
Pris ekskl. moms

Afholdelser - Future of work - Bootcamp
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 Vælg 
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 
Vælg 

Afholdelser - Digitale teknologier - Bootcamp
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.

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 - Bootcamp
Vil du opnå en bedre forståelse for kriseledelse, digital transformation, bæredygtighed og psykologisk tryghed? På denne 2-dages bootcamp får du de 
vigtigste værktøjer til at håndtere og navigere i fremtidens arbejdsmarked. 
2 dage 9.500 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 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/
https://www.mannaz.com/ida/book-trygt-hos-os
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/

