
med fokus 
på fremtiden?

NY UDDANNELSE OM UDVIKLING, VÆKST OG FORRETNINGSMULIGHEDER

Ejerleder



Er du ejerleder?
At være ejerleder er ofte udsprunget af en god ide, 
men med titlen følger et ansvar. Et ansvar over for din 
forretning, dine ansatte, forretningspartnere, finansie-
ringspartnere samt mange andre. Særligt i COVID-19 
situationen og eftervirkningerne herfra kommer der 
situationer, hvor det er godt at være forberedt strate-
gisk, juridisk og økonomisk.
Viborg Erhvervsråd, Leoni Advokater, Spar Nord, Ullits 
& Winther og Erhvervsakademi Dania udbyder nu et 
uddannelsesforløb, der giver dig det ekstra, til at drive 
virksomheden videre.

Udbytte
Som ejerleder bliver du klædt bedre på med strategi-
ske værktøjer. Leoni Advokater stiller skarpt på juri-
diske forhold. Spar Nord og Ullits & Winther bidrager 
med nødvendig økonomisk information samt banker-
nes fokusområder. 
På forløbet vil vi have fokus på en lang række områ-
der som samarbejde og netværk i relation til vækst, 
risikoafklaring/-villighed, finansieringsmuligheder og 
barrierer, eks-port og nye kundesegmenter, ledelse og 
udvikling af ansatte, økonomistyring som strategisk 
værktøj, markedsføring samt strategiforståelse.

Certificering
Uddannelsesforløbet er baseret på faget ”Vækst, innovation og forretningsmuligheder,” 
der er et fag på akademiuddannelsen Innovation, produkt og produktion. 

Forløbet giver 5 ECTS point



Forløbet
Ejerlederuddannelsen finder sted hos Ullits & Winther, Agerlandsvej 1, 8800 Viborg 
på fire undervisningsdage, hvor vi mødes fra kl. 8.30-15.30. Forløbet afsluttes med en 
uformel eksamen fredag den 19. november 2021.

Tirsdag 
31. august 2021

Indlæg om forløbet og eksamen.
Hvad vil det sige at være leder?

Hvad er strategisk leder?

Mandag 
11. oktober 2021

Budgettering og økonomiopfølgning.
Bankens fokusområder og 
forberedelse til bankmøde

Tirsdag 
2. november 2021

Forretningsudvikling af
virksomheden og vækstpotentiale

Tirsdag 
21. september 2021

All-round om ledelsesansvar, 
herunder personalejura samt

personaleansvar

Pris og 
tilmelding
Deltagerbetalingen er 
15.900 kr. Tilmelding sker 
på mkd@uw.dk senest 
den 12. august 2021.

Diplomoverrækkelse
Leoni Advokat, Spar Nord og Ullits & Winther vil være vært 
ved en middag torsdag den 25. november 2021 med god 
mad og drikke samt overrækkelse af diplom for at have be-
stået eksamen og forløbet. En hyggelig aften i godt selskab.




