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VD-UTBILDNING
- TVÅ DAGAR SOM STÄRKER DIN KOMPETENS I ROLLEN SOM VD

Lär dig allt om de juridiska aspekterna mellan vd och styrelse/ ägare
Få verktyg som hjälper dig att granska och förbättra ditt eget
företags vision och affärsplan
Vikten av en god marknadsplan och smart budgetering
Lär dig allt om personalkostnader, LAS och MBL
Ledarskapet - lär dig mer om drivkrafter, målformulering och
konsten att skapa bestående förändringar
Våra kursledare!
Anders Heierson
en av våra mest 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 i eller
har suttit i såväl börsbolag som noterade och onoterade bolag.

www.confex.se/vd

Bosse Brixeman
brinner för företagandet 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.

Förstudie
Inför kursen 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!

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till i
första hand till företagare och
vd:ar 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.

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 en helt ny kurs som riktar sig till vd:ar. I samarbete med
Executive People AB, som är marknadsledande på vd-utbildningar, erbjuder vi
en tvådagarskurs som höjer din kompetens inom juridik, ekonomi, marknad och
försäljning, ledarskap, personalfrågor och kommunikation etc.
Den här utbildningen är anpassad så att vem som helst med enkla grundkunskaper kan följa med. Genom att delta på den här utbildningen kommer du att
säkerställa att du har koll på allt som förväntas av en modern vd. Utbildningen 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.
Fem anledningar till att gå den här kursen:
•
Du kommer att lära dig allt om det juridiska aspekterna mellan vd
och styrelse/ ägare
•
Du kommer lära dig mer om olika bolagsformer och vd:ns respektive
styrelsens ansvar
•
Du kommer att lära dig vikten av en god marknadsplan och smart
budgetering
•
Du lär dig allt om personalkostnader, LAS och MBL
Ledarskapet - lär dig mer om drivkrafter, målformulering och
•
konsten att skapa bestående förändringar
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! Kursen sker i samarbete med Executive People AB. Anmäl dig på
www.confex.se så får du automatiskt 2000 kr i rabatt!
OBS 2! Vi har även längre utbildningar för vd:ar samt en tredagars
styrelseutbildning. Läs mer på www.confex.se/vd
Vänliga hälsningar

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

PS!
www.confex.se/vd

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

Program

Dag 1

Dag 2

08.30 Kaffe/te och registrering

08.30 Kaffe/te

09.00 Välkomna!
•
Presentation av föreläsare och deltagare
•
Agenda för utbildningen, mål och förväntningar

09:00 Risk, marknadsplan och budget
•
Risker
•
Marknadsplan och budget
•
Resultat och balansräkning
•
Grupparbete

09:15 Aktiebolaget
•
Ägare och ägardirektiv
•
Grupparbete

10:00 Förmiddagsfika

10:00 Förmiddagsfika

10:20 Personal
•
Personalkostnader
•
LAS och MBL

10:20 Styrelsens ansvar
•
Styrelsearbetets fyra huvudpunkter
•
Fördelar med en aktiv styrelse
•
Styrelsens sammansättning
•
Grupparbete

12:00 Lunch
13:00 Ledarskapet
•
Ledning och fördelning av arbetet
•
Ledarskapet

12:00 Lunch
13:00 Ordning och reda som vd
•
Vd:ns och styrelsens ansvar
•
Affärsidén internt/externt

14:30 Eftermiddagsfika
14:50 Ledarskapet
•
Vad är en modern ledare?
•
Konsten att skapa bestående förändringar
•
Grupparbete

14:30 Eftermiddagsfika
14:50 Verktyg för att blicka framåt
•
Vision, affärsplan och budget
•
SWOT och affärsplan
•
Aktivitetsplan
16:30 Första dagen avslutas

16:30 Kursen avslutas

Kursens innehåll är ännu mer detaljerat på
vår hemsida www.confex.se/vd

Plats
& datum
Stockholm
11-12 mar 2015
20-21 okt 2015
Arbetssätt under utbildningen:
Två dagar där föreläsningar varvas
med många olika praktiska “hands on”
övningar och grupparbeten.

www.confex.se/vd

Göteborg
18-19 mar 2015
3-4 nov 2015

Malmö
15-16 apr 2015
11-12 nov 2015

Praktisk information:
Utbildningsavgift: 16.750 kr (exkl. moms) (ord. Pris 18.750)
Morgonfika, lunch, eftermiddagsfika samt kurslitteratur ingår i
avgiften. Begränsat antal platser!

Avsändare:
Confex Sverige AB
Hotellplatsen 2
411 06 Göteborg

ANMÄLAN
VD-utbildning
DATUM 2015:

Stockholm
11-12 mar
20-21 okt

Göteborg
18-19 mar
3-4 nov

Malmö
15-16 apr
11-12 nov

PRIS: 16.750 (ord. pris 18.750) (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

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

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.

MILJÖ
LJÖMÄRK
T
MI
Vi på Confex tänker på
miljön! Därför använder
vi bara svanenmärkt,
svenskproducerat papper
med tryckfärg utan farliga
kemikalier. Våra broschyrer
transporteras med tåg och
341 843
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.

Via telefon till kundservice: 08-28 43 99

Avbokningsregler: www.confex.se/deltagarinformation/avbokningsregler

PRISVÄNLIGT BOENDE
Confex samarbetar med flera hotellkedjor. Genom
oss har du möjlighet att boka logi till ett förmånligt
pris. Ta kontakt för mer information.

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

