
Talent 
Brug to lørdage på at dyrke dit talent  

DE TO KURSUSDAGE 

1. kursusdag - Idégenerering og innovative processer 

På denne første kursusdag bliver du introduceret til konkrete værktøjer, du kan benytte til kreativ idéudvikling og 

gennemførsel af innovative processer i praksisnær kontekst. Lær, hvordan man kan igangsætte kreative processer og 

ikke mindst, hvordan man får kondenseret mange gode forslag til én eller flere bæredygtige forretningsmuligheder 

og få kendskab til konkrete redskaber til at håndtere en udviklingsproces, og planlægge, igangsætte, styre og evalue-

re udviklingsprocesser. 

2. kursusdag - Personlige netværk, fremtræden og sociale medier 

På denne kursusdag, vil du få mulighed for at stifte bekendtskab med digitale værktøjer til netværksdannelse og rela-

tionspleje, herunder hvorledes din personlige fremtræden spiller ind. Få svar på hvilket potentiale netværket har i 

intrapreneurielle processer og få konkrete værktøjer til at udvikle og styrke dit eget personlige netværk samt din per-

sonlige fremtræden når du skal præsentere  forretningsidéer i et fysisk rum, på skrift og i tale. 

HVOR: Kulturgyngen, Mejlgade 53, 8000 Aarhus C 

HVORNÅR: Lørdag den 26. november samt 3. december 2016 fra kl. 9.00 - 16.00 inkl. forplejning 

ANTAL PLADSER: Der er max. 25 pladser på kurset og efter endt forløb får du udstedt et diplom for deltagelse.  

Det er gratis at deltage, men tilmelding er bindende, når du er optaget på kurset. 

SØG OM OPTAGELSE: For at deltage i første kursus skal du fremsende en motiveret an-

søgning på max. 1 side til talent@eadania.dk senest den 9. november 2016. Hertil kan du 

også fremsende eventuelle spørgsmål! 

Kom og bliv klogere og få styrket dine evner som innovatør på to spændende intensive kursusdage 

I løbet af kurset vil vi arbejde målrettet med dit intrapreneurielle mindset, og give dig et grundigt afsæt 

for at kunne skabe vækst og udvikling i dit fremtidige job, som i overvejende grad vil være i mikro- og små 

nystartede virksomheder. 

Kursusdagene byder på overraskelser i form af eksterne oplægsholdere og øvelser, som vil understøtte 

udviklingen af netop dit intrapreneurielle mindset - og gøre dig klar til at udnytte dit talent, når du skal 

videre ud i erhvervslivet. 

Kurset giver for udvalgte studerende mulighed for deltagelse i kursusforløb i ”Design Thinking” samt 

”Scandinavian Talent Competition” i foråret 2017. 


