EN CERTIFIERAD VD, VET VAD SOM SKA GÖRAS
Efter denna utbildning, kan du kvittera ut en Certifiering. Ett bevis på att du genomgått hela
utbildningen och blivit godkänd på de skriftliga proven.
Utbildningen riktar sig till dig, som vill lära dig helheten av vd-uppdraget. 15 dagar är vi i våra
utbildningslokaler i Stockholm och de sista 5 dagarna är vi i Spanien, där vi tar det sista greppet om
ledarskapet och hur vi blir framgångsrika i företagandet. Slutprov och certifiering sker i Spanien.
Certifieringskrav: 100% närvaro och 75% godkänt på skriftliga prov.
Vem bör delta?
Du som siktar på att bli vd, är verksam som vd, eller bara vill lära dig mer om rollen, samt spetsa din
cv.
Arbetssätt
Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå. Allt för att du snabbt ska kunna applicera
dina nyvunna kunskaper när du kommer hem. Några hemuppgifter
Kurslängd 20 dagar fördelade på 7 tillfällen (3+2+2+3+3+2+5)
Sista 5 dagarna hålls i Spanien
Förkunskaper
Gärna grundläggande ekonomikunskaper (inget krav)
Investering 179.000:- inklusive komplett utbildningsmaterial, IPAD, kompletta dagar med luncher och
fika. Flyg, hotell och helpension i Spanien. ( exkl dryck ) Faktura delas på tre betalningar.
( ev enkelrumstillägg tillkommer )

Kursinnehåll – Certifierad vd-utbildning
AKTIEBOLAGET – ÄGARE, STYRELSE & VD – 1 dag
Aktiebolagslagen kapitel 8, samt rollfördelning.
Grundläggande styrelseutbildning
ARBETSRÄTT - ½ dag
LAS & MBL samt grunderna i arbetsrätt
EKONOMI – 3 dagar
Resultat & Balansräkning, Nyckeltal och konkurrentanalys.
MARKNADSFÖRING - ½ dag
Grunder i marknadsföring och olika nya sociala medier
FÖRSÄLJNING - ½ dag
Försäljningens olika faser samt avslut
INKÖP - ½ dag
Inköpsprocesser samt priser
REKRYTERING - ½ dag
Grundläggande rekryteringsprocess
ARBETSMILJÖANSVAR – 1 dag
Vd & Ledningens hela arbetsmiljöansvar
LEDARSKAP – 5 dagar
Chef, ledare och det totala ledaransvaret
KOMMUNIKATION & RETORIK – 2 dagar
Kommunikationens grundregler
AFFÄRSPLAN, AFFÄRSIDÉ, MÅL & VISIONER - ½ dag. Plus hemarbete
PROJEKTPLANERING / MANAGEMENT – 2 dagar
Hur driver vi projekt framåt och vem är ägaren. Plus hemarbete
KONSTEN ATT SKAPA VÄRLDENS BÄSTA FÖRETAG! – 3 dagar
Hur skapar vi ett lönsamt & lyckat företag. Plus hemarbete
Deltagaren har också gjort hemarbete med en egen IDI – personlighetsprofil samt
komplett affärsplan för företaget. Kursens totala arbetstid är ca 250 timmar

