Ledelseskursus:
KULTURFORSTÅELSE OG
INTERNATIONALE MEDARBEJDERE

Bliv kompetent til at modtage, on-boarde og lede
internationale medarbejdere
Hvorfor deltage?

Udbytte:

Med denne uddannelse får du en forståelse for
forskelle mellem de kulturer, dine medarbejdere
kommer fra, og du får redskaber til at arbejde med
forskellige kulturer på din arbejdsplads.

Med din personlige udviklingsplan i hånden arbejder
du dig igennem uddannelsesforløbet, som gør dig
bedre til at:

Uddannelsen er specielt målrettet de
ledelsesmæssige problemstillinger, der er i
landbruget i forbindelse med rekruttering og onboarding af internationale medarbejdere. Du får
redskaber til at håndtere forskellige kulturer i den
daglige ledelse og samarbejdet på holdet. Den gør
dig klogere på din egen ledelsesstil, dine potentialer
og dine udfordringer.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til dig, der har ansvar for
medarbejdere i landbruget eller i andre relaterede
erhverv. Hvad enten du er ung eller erfaren, ejer
eller ansat leder, kan du have glæde af at deltage.

Få en forståelse for, hvad det vil sige at arbejde
med kultur på din arbejdsplads
Afklare dine forventninger og holdninger til at
møde nye kolleger
Kommunikere bedre på tværs af forskellige
kulturer
Forberede medarbejdere og kolleger på
modtagelsen af nye internationale medarbejdere
Få tilpasset personalehåndbogen til de nye
internationale medarbejdere
Håndtere konflikter på tværs af kulturer
Sikre motivation af medarbejderne på
arbejdspladsen
Tilpasse din lederstil

Uddannelsesforløbet 2022
Dag 1

Hjemmearbejde

Kl. 09.30-14.00

Kl. 09.30-14.00
On-boarding og
introduktion til ledelse

Kulturforståelse
Hvad er kultur?
Hvad er min forventning til
internationale
medarbejdere?
Eksempler på social omgang
på tværs af kulturer
Introduktion til kulturteori
Kommunikation på tværs af
kulturer
Hvordan forbereder jeg
medarbejdere og kolleger
på internationale
medarbejdere?

Dag 2

Afklare egen og kollegers
holdning til kulturmødet
Læse om Hofstede
(kulturteori)
Finde Hofstede variable på
egne kolleger
Diskutere med kolleger og
medarbejdere: Hvordan gør
vi her hos os?
Oplæg til et afsnit i
personalehåndbogen

Fremlæggelse af oplæg til
personalehåndbog
Faglig on-boarding:
1. Kompetencekort
2. Roadmaps
Social on-boardning
Intro til ledelse

Underviser
Alexander Siboni, Director og Trainer, EPIFOR – cross cultural training
Alexander er cand.merc. i international marketing og H.D. pædagogikum og har arbejdet i 16
forskellige lande sammen med 36 nationaliteter over en periode på 37 år. Han hjælper nu
organisationer og medarbejdere med at møde og fungere sammen med andre kulturer ved
forberedelse og on-boarding af internationale medarbejdere.

Underviser
Dan Cort Jørgensen, chefkonsulent, Erhvervsakademi Aarhus
Dan er lektor på Erhvervsakademi Århus, cand.mag. og MBA. Han har stor erfaring med
uddannelse af ledere på alle niveauer, forretnings- og organisationsudvikling samt strategisk
kompetenceudvikling i ejerledervirksomheder. De seneste 7 år har han undervist ejere og
ledere i landbruget og kender derfor udfordringerne og branchen godt.

Dato og sted

Syd- og midtjylland og Fyn:

Uddannelsen bliver udbudt i samarbejde med DLBRLedelsesrådgivere lokalt i landet. Kurset afholdes tre
forskellige steder, alle dage fra kl. 9.30-14.00:

Dag 1: 13. okt., Majsmarken 1, 7190 Billund
Dag 2: 3. nov., Majsmarken 1, 7190 Billund
Dag 3: 15. nov., Majsmarken 1, 7190 Billund

Nordjylland:

Sjælland og øerne:

Dag 1: 12. okt., Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev
Dag 2: 2. nov., Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV
Dag 3: 14. nov., Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV

Dag 1: 29. sep., Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Dag 2: 11. okt., Agrovej 1, 4800 Nykøbing F.
Dag 3: 11. nov., Fulbyvej 15, 4180 Sorø

Hjemmearbejde

Dag 3
Kl. 09.30-14.00
Ledelse på tværs af
kulturer

On-boarding i
personalehåndbog
Opfølgning med HRkonsulent
Opfølgning med hjælp fra lokal
HR-konsulent på
personalehåndbog og
forberedelse af kolleger

Konflikthåndtering
Motivation
Lederstil

Pris
5.100 kr. ekskl. moms. Prisen er inklusiv forplejning
på de tre kursusdage. Rådgivning fra HR-konsulent
faktureres separat.

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest 14 dage før kursusstart på
vkst.dk/kursus-kulturforståelse eller ved henvendelse til din
ledelsesrådgiver.
Herefter er tilmelding bindende.

Kontakt for yderligere info:
Kontakt din ledelseskonsulent fra en af de lokale DLBRvirksomheder, hvis du har spørgsmål til uddannelsen:

Tove Goldbeck Jensen

Vittus Bernlov

Heidi Hundrup Rasmussen

VKST
Ledelsesrådgiver

Agri Nord
Teamleder HR & Rekruttering

SvineRådgivningen
Ledelsesrådgiver

tg@vkst.dk | 2011 1802

vib@agrinord.dk | 9635 1310

hhr@sraad.dk | 2171 7756

Jette Sandager

Ulla Markvad Mortensen

Carsten Søegaard Asmussen

VKST
Grise - og ledelsesrådgiver

Agri Nord
HR og ledelseskonsulent

Alt-HR (LandboSyd)
Teamansvarlig rekruttering

jas@vkst.dk | 2170 2552

umm@agrinord.dk | 9635 1313

csa@althr.dk | 3053 6191

Lone Bendixen

Mette Holst Thygesen

Bettina Byskov

Patriotisk Selskab
Økonomikonsulent

LandboNord
HR- og svinerådgiver

Sagro
Ledelsesrådgivning

lbe@patriotisk.dk | 2244 2870

mht@landbonord.dk | 2128 2218

bbe@sagro.dk | 2179 6798

