
Vil du ha’ inspiration og værktøjer til bedre ledelse? God vedligehold kræver også god kommunikation. Det får du 
inspiration til når konsulent Henrik Væver serverer viden, vilje og vitaminer til bedre kommunikation på de næste 
tre netværksmøder i de regionale ledelsesnetværk - på tværs af brancher og landsdele.

Dig og din personlige kommunikation - 21. juni
Kend din hjerne, dig selv og din personlighed – for det er dem, som bestemmer mest om din kommu-
nikation. Bliv bevidst om dine stærke sider og hvor du er udfordret i kommunikationen.

Værktøjer til bedre kommunikation - 5. september
Inspiration og viden til både mundtlig og skriftlig kommunikation. Træng igennem med budskaberne 
og ram dine medarbejde lige midt i relevansen. Her får du indblik i og sjove eksempler på kommunika-
tion, der virker – og det, der aldrig virker.

Mere spændende møder og powerfulde præsentationer - 9. november 
Få ideer til gode mødeværktøjer og prøv det af i praksis. Lær at gennembore mødesløvhed og få tips, 
tricks og fiduser til bedre og stærkere præsentationsteknik.

PROGRAM
Kl. 09.00 Ankomst og morgenbrød
Kl. 09.30 Dagens emne
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.30 Emne, fortsat
Kl. 14.00 Bordet rundt i eget netværk (nyt siden sidst, aktuelle udfordringer mm.) 
Kl. 15.00 Tak for idag

DELTAGELSE 
Det er ikke et krav, at man deltager i alle tre dage, hvis man ønsker at plukke i programmet. Men der er selvfølgelig en 
rød tråd i dagene, der kan give dig noget på det personlige plan men også muligheden for at styrke dit netværk. 
Deltagelse er gratis men kræver medlemskab af et af de regionale ledelsesnetværk.  
Se mere om dem på www.ddv.org.

fordi vedligehold er mennesker

3 stærke til værktøjskassen

Viden, vitaminer og vilje til netværk

PRAKTISK INFORMATION
Møde 1 
Onsdag 21. juni
Kl. 09.00-15.00

Sted 
DDV
Købmagergade 86
7000 Fredericia

Møde 2 
Tirsdag 5. september
Kl. 09.00-15.00

Sted 
Siemens Wind Power A/S
Fabriksvej 4
7330 Brande

Møde 3 
Torsdag 9. november
Kl. 09.00-15.00

Sted 
Ejby Mølle Renseanlæg
Ejby Møllevej 22
5000  Odense C

Netværk med fokus på at gøre dig til et bedre aktiv for din virksomhed 
og en god leder eller sparringspartner

Kommunikationsforløb for de regionale ledelsesnetværk


