BETE MED EX
EC
AR
M

• CONFEX I

PEOPLE
•
IVE
UT

NYHET!
E

EX EXECUT
NF
IV
CO

VD-

SA

Confex Executive presenterar

UTBILDNINGAR
2015
Broschyren innehåller information om
Sveriges ledande utbildningar för dig som är vd

Våra kursledare
ANDERS HEIERSON en av våra mest

BOSSE BRIXEMAN brinner för företagandet

uppskattade föreläsare! Anders har mycket lång
erfarenhet av ledande befattningar och förmedlar
på ett kunnigt och inspirerande sätt sina kunskaper
inom områdena ledarskap och styrelsearbete.
Anders har en naturvetenskaplig utbildning i
botten men har alltid varit fokuserad på sälj- och
marknadsorganisationer, bl a som försäljningsdirektör
och marknadsdirektör inom och utanför Sveriges
gränser. Anders sitter och har suttit i styrelser i
såväl noterade som onoterade bolag.

och de olika processerna som företagare ställs
inför. Bosse vill lyfta vd-rollen och fånga upp alla
olika delar som vd-skapet innefattar. Han har
bland annat gett ut boken “Att vara vd” som
tar upp helheten med uppdraget som vd, med
allt från försäljning till styrelsearbetet. Bosse
är grundare av Executive People och vd med lång
erfarenhet av egna företag som entreprenör och
styrelseerfarenhet från både privata och offentliga
företag.

www.confex.se/vd

FÖRSTUDIE
Inför alla kurser får du svara på
några korta frågor som skickas till
dig ett par veckor innan kursstart.
Det hjälper kursledaren att få en
inblick i deltagarnas personliga
egenskaper, erfarenheter,
målsättning och arbetsuppgifter
samt vilka områden som kan
behöva extra fokus under kursen!

CONFEX EXECUTIVE
är den avdelning i Confex som
uteslutande arbetar med utbildningar
ämnade för vd:ar och styrelsemedlemmar. Confex Executive
lägger stor vikt vid den personliga
utvecklingen och alla kursdeltagare
får efter kurs kontakta kursledaren
för rådfrågning.
Confex Executive vet vad små och
mellanstora företagare behöver
och vill ha. Vi utvecklar ständigt oss
själva och vår egen kompetens, just
för att du ska få den bästa kompetensutvecklingen på marknaden.
Alla våra kurser äger rum i exklusiva
lokaler på hotellkedjan Elite Hotel.

Du är företagets viktigaste resurs. Hur håller du dig
uppdaterad på lagar, ekonomi och personalfrågor?
Confex AB är Sveriges största kurs- och konferensarrangör. Vi är stolta att
presentera ett helt nytt utbud av kurser till vd:ar och styrelseledamöter.
I samarbete med Executive People AB, som är marknadsledande på
vd-utbildningar, erbjuder vi en rad kurser för dig som arbetar som vd och
behöver höja din kompetens inom juridik, ekonomi, marknad och försäljning,
ledarskap och personalfrågor.
Våra utbildningar är mycket omtyckta och anpassade så att vem som
helst med enkla grundkunskaper kan följa med. Kurserna sker bland annat
genom upplevelsebaserad inlärning som kräver aktivitet, engagemang och eget
ansvar av deltagarna. Kunskapen kan appliceras direkt till det egna företaget. Vi
ger en komplett verktygslåda som innehåller många mallar och dokument som
gör att du och ditt företagande kan nå nya höjder.
Våra kurser 2015:
•
10-dagars diplomutbildning för dig som är vd
•
5-dagars vd-utbildning
•
2-dagars grundläggande vd-utbildning
•
3-dagars styrelseutbildning
Anmäl dig redan idag på vår hemsida www.confex.se eller via telefon till vårt
kundcenter på 08-28 43 99! Har du frågor om innehåll och upplägg på kurserna
– hör av dig till mig!
OBS!
Alla kurser sker i samarbete med Executive People AB. Anmäl dig på
www.confex.se så får du automatiskt 2000-4000 kr i rabatt (beroende på vilken
kurs du väljer).

Vårt genomsnittbetyg på vd-utbildningarna är hela 4,7 på en 5-gradig skala!
Vänliga hälsningar

OM CONFEX
På Confex hjälper vi dig att lyckas
på jobbet! Vi tror att människor
växer och presterar bättre genom
ökad kunskap och inspiration.
Vi älskar att jobba hårt varje dag
för att vara en del av det som gör
svenskt arbetsliv ännu bättre.
Varje år bidrar våra kurser, konferenser
och inspirationsdagar till att över
10 000 av våra kunder får chansen
att utveckla sig själva, att lyckas
och trivas bättre på jobbet. Vi
hjälper gärna dig också – bara ta
kontakt!

www.confex.se/vd

John Andersson
Projektledare
Tfn: 031-10 56 61
e-post: john.andersson@confex.se
Confex Sverige AB

”

Vd-programmet var mycket bra upplagt med klara och
avgränsade områden vid varje utbildningstillfälle. Jag
fick mycket bra kunskaper och kontakter inom olika
branscher. Helheten och atmosfären på utbildningen var
jättebra. Kan definitivt rekommendera Vd-programmet till
andra som vill växa professionellt, men även privat.

Jessica Johansson, Akademi Båstad

”

2-dagars vd-utbildning — Grunderna du behöver
för att bli en framgångsrik vd

5-dagars vd-utbildning — Den kompletta
utbildningen för dig som vill bli en framgångsrik vd

Målgrupp: Utbildningen vänder sig i första hand till
företagare och styrelseledamöter i små och medelstora
aktiebolag. Du behöver lära dig grunderna i lagstiftningen
och vilka krav som ställs på dig som vd. Utbildningen klargör
rollen som vd och ger tips och råd till dig som vd i ett litet
eller mellanstort aktiebolag.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som vill gå vidare
och siktar på att bli vd, eller rent av är verksam som vd men
vill lära mer. Utbildningen passar även bra för ledningsgrupper.
Du kommer att lära dig mer om vad du har för ekonomiskt
och juridiskt ansvar, om lagar, förordningar, personalfrågor
samt vilka fallgropar du ska undvika.

Kursens innehåll:
• Den grundläggande
innebörden i aktiebolagslagen.
• VD-rollen gentemot styrelsen/ägarna
• Affärsplan och budget
• Resultat- och balansräkning
• LAS och MBL
• Moms och sociala avgifter
• VD kontra styrelsens personliga ansvar
• Ledning och fördelning av
personalarbete
• Hur man sätter mål för
verksamheten
• Vad är en modern ledare?

STOCKHOLM
11-12 mar
20-21 okt

Arbetssätt under utbildningen:
Två dagar där föreläsningar varvas
med många olika praktiska
“hands-on-övningar” och
grupparbeten.
Programavgift:
16.750 kr exkl. moms
(ord. Pris 18.750)
Morgonfika, lunch, eftermiddagsfika samt kurslitteratur ingår i
avgiften. Begränsat antal platser!

GÖTEBORG
18-19 mar
3-4 nov

Programmet genomförs under
fem dagar med hemstudier mellan
träffarna. Föreläsningar varvas med
olika

Programavgift:
45 750 kr exkl moms
(ord.pris 47 750 kr)
Utbildningsmaterial, kurslitteratur,
lunch, för- och eftermiddagsfika
samt intyg efter genomförd
utbildning ingår i avgiften.

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

15-16 apr
11-12 nov

10-12 mar, 21-22 apr

17-19 mar, 28-29 apr

24-26 mar, 15-16 apr

29 sep-1 okt, 20-21 okt

6-8 okt, 3-4 nov

13-15 okt, 11-12 nov

Målgrupp: Detta är utbildningen för dig som vill mer. En
framgångsrik vd vet hur man driver företaget framåt tillsammans
med styrelse, anställda och andra intressenter. Detta är en
komplett vd-utbildning för dig som vill lära dig helheten i
vd-rollen.

• Aktiebolaget - grundandet, ägare,
styrelse, vd
• Juridik - aktiebolagslagen samt
personligt ansvar
• Ekonomi - resultat- och balansräkning,
moms och arbetsgivaravgifter
• Företagsplanering - vision, mål,
affärsplan, strategi
• Personal - rekrytering, lagar, kostnader
• Marknad & försäljning,
kundvård samt sociala medier
• Kommunikation och retorik
• Ledarskap samt att kunna
optimera ledningsgruppens arbete
• Din hela roll som vd - ledarskap,
nätverkande mm.

Arbetssätt under utbildningen:

• Aktiebolaget - grundandet, ägare,
styrelse, vd
• Juridik - aktiebolagslagen samt
personligt ansvar
• Ekonomi - resultat- och balansräkning,
moms och arbetsgivaravgifter
• Företagsplanering - vision, mål,
affärsplan, strategi
• Personal - rekrytering, lagar, kostnader
• Ledarskap
• Marknad & försäljning samt kundvård
• Din hela roll som vd ledarskap, nätverkande mm.

MALMÖ

10-dagars Executive diplomutbildning — en
framgångsrik vd gör ett framgångsrikt företag

Kursens innehåll:

Kursens innehåll:

Arbetssätt under utbildningen:
Tio dagar fördelade på fem
tillfällen med ca en månad mellan
träffarna. En individuell träff med
en vd-coach ingår i programmet.

Programavgift:
85 750 kr exkl moms
(ord.pris 89 750 kr)
Utbildningsmaterial, kurslitteratur,
lunch, för- och eftermiddagsfika
samt diplom efter genomförd
utbildning ingår i avgiften.

3-dagars — högre diplomerad styrelseutbildning
Målgrupp: Utbildningen riktar sig i första hand till dig som
sitter i eller vill sitta i en styrelse. Du vill lära dig mer om lagar
och förordningar, få enkla tips längs vägen och få hjälp med
mallar och andra dokument.
Kursens innehåll:
• Beskriva idén med ett aktivt styrelsearbete
• Ge förslag på rimliga kompetenser i en
styrelse
• Ge exempel på lämpliga egenskaper för
styrelseledamöter
• Förklara när personligt ansvar kan
inträffa i styrelsearbetet
• Ge exempel på ekonomisk information
som kan vara viktig för styrelsen
• Lägga upp en plan för ett företags
styrelsearbete över året
• Beskriva de viktigaste inslagen i Aktiebolagslagen som påverkar styrelsearbetet
• Redogöra för revisorns roll i förhållande
till styrelsens

Arbetssätt under utbildningen:
Tre dagar där föreläsningar varvas
med många olika praktiska “hands
on” övningar och grupparbeten.

Programavgift:
17 750 kr exkl moms
(ord.pris 19 750 kr)
Utbildningsmaterial, kurslitteratur,
lunch, för- och eftermiddagsfika
samt diplom efter genomförd
utbildning ingår i avgiften.

• Göra utvärdering av styrelsearbetet

• Individuell träff med vd-coach

STOCKHOLM: 2015
Datum: 27-28 jan, 3-4 mar, 24-25 mar, 21-22 apr, 12-13 maj
Datum: 22-23 sept, 13-14 okt, 10-11 nov, 8-9 dec, 19-20 jan (2016)

www.confex.se/vd

STOCKHOLM
19-21 maj
17-19 nov

GÖTEBORG
26-28 maj
24-26 nov

MALMÖ
2-4 juni
1-3 dec

Avsändare:
Confex Sverige AB
Hotellplatsen 2
411 06 Göteborg

ANMÄLAN
VD-kurser 2015
DATUM: Se sida 3
PRIS: Se sida 3 (exkl moms)

Servering i pauserna, lunch samt dokumentation är inkluderat i priset

PROJEKTLEDARE: john.andersson@confex.se eller tfn: 031-105661
LOKAL: Meddelas senare. Vägbeskrivning och information om våra
kurslokaler hittar du på www.confex.se/kurslokaler

3 enkla sätt att göra din anmälan:
1.

På internet: www.confex.se

2.

Skicka e-post till: kundservice@confex.se

3.

Via telefon till kundservice: 08-28 43 99

CONFEX SVERIGE
Confex Sverige AB är det svenska dotterbolaget
i Confexgruppen, som är Skandinaviens ledande
kurs- och konferensarrangör. Vi utvecklar alla
kurser och konferenser från idé till genomförande.
Läs mer om oss på:

www.confex.se
INTERNUTBILDNING
Alla våra utbildningar kan vi genomföra hos ditt
företag, antingen som de är eller utifrån ditt
behov. Vi projekterar, utvecklar och genomför den
utbildning du behöver, helt utifrån dina önskemål.
Kontakta malin.magnusson@confex.se

MILJÖ
Vi på Confex tänker på miljön! Därför använder vi
bara svanenmärkt, svenskproducerat papper med
tryckfärg utan farliga kemikalier. Våra broschyrer
transporteras med tåg och miljöbilar. Vill du inte
längre ta emot information i pappersform? Sänd
din e-postadress till info@confex.se så får du
kursinformation via e-post istället.

PRISVÄNLIGT BOENDE
Alla vd-kurser hålls på hotellkedjan Elite Hotel

Avbokningsregler: www.confex.se/deltagarinformation/avbokningsregler
AVBOKNINGSREGLER
Anmälan är bindande och vid avbokning debiteras
en avgift på minst 20%. Avbokar du senare än 14
dagar före kursstart debiteras en avgift på 50%
av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar
före debiteras full avgift. Blir du förhindrad att
delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en
kollega eller få dokumentation från kursen.

www.confex.se/vd

