Talentprogram – pilotprojekt ’Scandinavian Talent’
HAR DU EN INNOVATIV TILGANG, LYST TIL AT SKABE VÆKST OG
LEDE UDVIKLINGSPROCESSER?

Vil du blive klogere på dig selv som facilitator og leder?
Vil du blive klogere på, hvordan man kan udvikle ideer og skabe nye produkter i samspil
med andre?
Så kan du blive en af de 15 særligt udvalgte deltagere i Aarhus Erhvervsakademis
talentprogram Scandinavian Talent – her vil du få værktøjerne til at kunne skabe
innovation, vækst og bedre bundlinje i mindre virksomheder.
Talentprogrammet er delt i tre dele.
I den første del vil der være fokus på at udvikle dit personlige lederskab og kompetencer
inden for facilitering. Baseret på en kompetenceprofil udfordres du i lederrollen.
I den anden del vil du blive trænet i at anvende en ideudviklingsproces – design thinking.
I den sidste del af talentprogrammet får du mulighed for at afprøve
ideudviklingsprocessen og herefter præsentere konkrete løsninger for relevante
beslutningstagere.
Chefkonsulent Lea Sørensen har knap 20 års erfaring i at udvikle og coache ledere, og vil
være den gennemgående figur i talentprogrammet.
Lea har selv startet egen virksomhed, opnået stor succes og har nu fokus på at udvikle
lederkompetencer og talenter i private virksomheder. Lea vil udfordre og dermed udvikle
netop din lederstil og evne til at tænke nyt.
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TALENTPROGRAM- FØRSTE DEL

#1 Fra studerende til talent. Din vej og mulighederne til at sætte eget og andres talent i spil
Uge 37 – Tirsdag den 12. september Kl. 15.30-18.30 Introduktion til Scandinavian Talent program og
præsentation af gruppen
#2 Personlige og faglige kompetencer Garuda kompetenceprofil – individuel session á 1½ times varighed
på et tidspunkt i uge 38-41 i tidsrummet kl. 9.00-15.30 med en chefkonsulent fra afdelingen for Ledelse &
HR.
#3 Implementeringskraft
Uge 39 – Fredag den 29. september Kl. 12.10-15.20 Uge 40 – Fredag den 6. oktober Kl. 12.10-15.20 Uge
41 – Fredag den 13. oktober Kl. 12.10-15.20 Uge 43 – Torsdag den 26. oktober kl. 09 – til fredag den 27.
oktober kl. 16 (cirka tidspunkt) (2 dages workshop) At lede sig selv og andre - facilitering af
innovationsprocesser i ’Eksperter i Teams’
#4 Transformation - det at sælge dig selv og dine kompetencer
Uge 47 – Torsdag den 23. november Kl. 15.30-18.30 CV og jobsøgning Introduktion af forårets
aktiviteter
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