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Uddannelse Nitob Workshop 

Målgruppe Direktion, mellemledere og øvrige personer som helt eller delvist skal administre-
re virksomhedens ledelsessystemer. 

Formål At inspirere til hvorfor og hvordan et integreret ledelsesværktøj som Nitob er 
relevant for virksomheden, samt vise hvordan opgaverne gribes an i praksis. 
 
At drøfte hvorledes arbejdet med opbygning af ledelsessystemer og en eventuel 
konvertering af eksisterende ledelsessystemdokumenter kan håndteres. 

Mål Kursisterne vil i forlængelse af workshoppen, være i stand til at drøfte og plan-
lægge kommende tiltag i relation til deres ledelsessystemer, i deres respektive 
organisationer. 

Indhold I åbne workshops arbejdes der med generelle forhold omkring anvendelse af 
Nitob-systemet i organisationerne. Herunder hvilke overvejelser der skal gøres i 
forhold til forankring hos ledere og involvering af medarbejdere. 

I lukkede workshops (firmaspecifikke) aftales form og indhold med den enkelte 
virksomhed. Nitob A/S har via sit netværk adgang til en lang række af fagspe-
cialister, som kan inddrages efter nærmere aftale. 

Praktiske forhold • Workshops af 1-dags varighed afholdes typisk fra kl. 08.30 – 16.30. 

• På åbne workshops deltager mellem 5 og 9 personer fra 2 til 3 virksomheder, 
dog med maksimalt 3 personer fra én virksomhed. 

• Senest 3 uger inden åbne workshops afholdes, skal deltagerne informere om 
de områder, som de ønsker skal have særlig fokus på workshoppen.  

Kursussteder Der afholdes workshops i hovedstadsområdet, i Midtjylland og på Fyn. 
 
Lukkede workshops afholdes hos kunderne eller efter nærmere aftale. 

Tider Planlagte workshops annonceres på vores webside. Information fås desuden 
ved telefonisk henvendelse på 7020 6573. 

Åbne workshops:  Kr. 3.500,- pr. person inkl. forplejning og kursusmaterialer. Pris 

Lukkede workshops: Kontakt os for uforpligtende tilbud 

Tilmelding Tilmelding til åbne workshops kan ske skriftligt til uddannelse@nitob.dk såvel 
som telefonisk på 7020 6573 med bindende tilmelding fra 3 uger før kursusdato. 

Forbehold Der tages forbehold for udsolgte kurser, eventuelle aflysninger ved manglende 
tilslutning og ændring af kursussteder.  

 


