Bliv en stærk

leder
11 lederuddannelser der virker

iNDHOLD

04 13

Grundlæggende
lederuddannelse

Anni Korsbæk
Centerleder
UC SYD
Tlf. 72 66 52 31

05 14

Fremtidens leder

Anne Madsen
Konsulent
Vejen Business College
Tlf. 76 96 18 80

Lone Hermann
Uddannelseschef
IBA Erhvervsakademi Kolding
Tlf. 24 29 70 26

AU i Ledelse

karrieremuligheder
I et stærkt samarbejde tilbyder Vejen Business College, UC SYD og IBA Erhvervsakademi Kolding lederuddannelser på amu-, merkonom-, akademi-,
diplom og masterniveau.

Online BA og Master

08 18

din vej til nye

Venlig hilsen
Anne Madsen,
Konsulent,
God og kompetent ledelse er vigtigere end nogenVejen Business College
sinde før. Uanset om det er i et mindre team eller i
Tlf. 76 96 18 80
en stor international virksomhed. Og præcis som en
håndværker har du brug for en opdateret værktøjskasse til at udføre jobbet tilfredsstillende og lede på
en motiverende og effektiv måde.

Executive MBA

07 16

Akademilederen

2

Diplom i
Projektledere

Uddannelserne kombinerer praktiske færdigheder
med teoretisk viden på et højt fagligt niveau. Du
arbejder under hele forløbet med udfordringer og
opgaver fra din egen dagligdag.
Venlig hilsen
Lone Hermann,
Vi glæder os til at se dig.
Uddannelseschef
IBA Erhvervsakademi Kolding
Tlf. 24 29 70 26

Kontakt

11 19

Diplom i Ledelse

Undervisere

12

Diplom i HR

3

amu

GRUNDLÆGGENDE
LEDERUDDANNELSE
Kompetent ledelse er vigtig for alle virksomheder. Derfor må du være bevidst om
din lederrolle, og hvordan du motiverer dine medarbejdere.
På kurset lærer du effektivt at analysere de enkelte situationer, du står i til hverdag. Du lærer desuden en række konkrete ledelsesværktøjer til brug i din daglige
ledelse af medarbejdere, ligesom du får et grundigt indblik i konflikthåndtering og
ikke mindst kommunikation.
Undervejs på kurset kan du opbygge et netværk med lederkolleger fra både private
og offentlige virksomheder. Du har også mulighed for at få personlig coaching og
at få udarbejdet en personprofilanalyse.
Niveau
En AMU-uddannelse er et kort fagligt
kursus uden afsluttende eksamen.

Du lærer bl.a. om:
• Lederroller
• Motivation
• Konstruktiv dialog og feedback
• Konflikthåndtering
• Kommunikation
• Forandringsledelse.

Optagelseskrav
Ingen

Er kurset noget for dig?
Uddannelsen er for dig, der er nyudnævnt leder, funktionsleder, gruppeleder eller på vej til at blive det og som
har brug for konkrete lederkompetencer, hvad enten du arbejder i en privat
eller offentlig virksomhed.

Læs mere om uddannelsen på
www.kursuscentervejen.dk

AKADEMI

FREMTIDENS LEDER
Her får du en kort, effektiv og kompetencegivende lederuddannelse, der er din genvej til fremtidens ledelse. Du
får værktøjer, der gør dig til en kompetent leder i en travl hverdag. Du vil opleve, at du allerede fra første undervisningsdag kan omsætte din læring til konkrete handlinger i din virksomhed.
Du lærer, hvordan du styrker og udvikler dine medarbejdere, og hvordan du arbejder med dit eget lederskab og
udvikler dig selv som leder. Vi arbejder med de nyeste ledelsesteorier, som tager højde for, at nye generationer
er på vej ind på arbejdsmarkedet.
Du lærer bl.a. om:
• Hvordan positiv psykologi fremmer udvikling, trivsel
og engagement på arbejdspladsen.
• Sammenhængen mellem social kapital og virksomhedens performance.
• Præsentationsteknik og hvordan du kan kommunikere, så budskabet går klart igennem.
• Hvordan du skaber det suveræne team.
Værdi for virksomheden
• Du styrker organisationen, dig selv og dine medarbejdere med dine nye kompetencer, der er tilpasset fremtidens ledelse.
• Du kan bidrage med din viden om social kapital
som en ressource og en produktiv kraft, der skaber
højere effektivitet og øget trivsel i virksomheden.
• Du kan omsætte værktøjerne fra undervisningen
til at forebygge stress, nedsætte sygefravær og til
at skabe en positiv og konstruktiv udvikling i virksomheden.

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er for dig, som vil arbejde med ledelse
efter de sidste nye ledelsesprincipper, og som gerne vil udvikle dine ledelseskompetencer og forståelse for organisationen.
Niveau
Fagene er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse.
En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.
Optagelseskrav
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger.

FAKTA
FAKTA

Uddannelsens opbygning
Kursusstart:
2 gange om året
By: Vejen

3

Varighed: 13 dage
fordelt på ca. 6 mdr.
Pris: DKK 2.392 for personer i
AMU-målgruppen // DKK 7.234,for personer med en videregående
uddannelse

Positiv psykologi i ledelse
Ledelse, der skaber social kapital
Præsentationsteknik
Teamledelse

5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

Læs mere om uddannelsen på www.mitiba.dk.

Omfang:
20 ECTS
Studiestart: Flere
gange om året
By: Kolding, Fredericia
eller Aabenraa

Mulighed for SVU-tilskud

3

Varighed: Hvert fag varer
tre dage + eksamen

Pris: DKK 4.500 pr fag.

Eksamen: Mundtlig med
udgangspunkt i skriftligt
projekt

Kurset udbydes af Vejen Business College
4

Uddannelsen udbydes af IBA
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Daghold &
aftenhold

AKADEMIuddannelsen i

Ledelse

Uanset om det gælder et mindre projektteam eller en stor international virksomhed er god kompetent ledelse
vigtig. Med denne uddannelse får du værktøjskassen til at lede virksomheden og medarbejderne både effektivt
og motiverende.

Vi er igennem en større
forandring på min
arbejdsplads i øjeblikket, og
her kan jeg bruge konkrete
værktøjer fra flere af fagene.
Fx fra Det strategiske
lederskab og
Forandringsledelse.

Akademiuddannelsen i ledelse sætter fokus på dine personlige og ledelsesfaglige kompetencer. Du lærer at
planlægge og implementere både strategisk og praktisk ledelse, og du bliver klædt på til såvel nationalt som
internationalt ledelsesarbejde.

Du lærer bl.a. om:

Er uddannelsen noget for dig?

•
•
•
•
•

Uddannelsen er for dig, der vil have værktøjer til at løse
en bred vifte af ledelsesopgaver i både selvstændige
erhverv og større organisatoriske sammenhænge.

Strategisk og praktisk ledelse
Arbejdspsykologi
Din personlige lederstil
Human Resource Management
Internationale ledelsesperspektiver

Værdi for virksomheden
Du arbejder såvel strategisk som praktisk med effektiv ledelse af virksomheden og motiverende ledelse
af medarbejderne.

Fleksibel sammensætning
Du kan selv sammensætte din akademiuddannelse i
ledelse med de fag, der interesser dig. Du kan også
vælge, om du vil uddanne dig på dag- eller aftenhold.
Niveau
En akademiuddannelse svarer til en kort videregående
uddannelse.
Optagelseskrav

Dorthe Døssing Nielsen
Assistent Manager, General Accounting Billund
LEGO System A/S

Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger.
Læs mere om uddannelsen på www.mitiba.dk

FAKTA

Mulighed for SVUtilskud, kun daghold

Omfang: 60 ECTS

Studiestart:
Flere gange om året

By: Kolding, Aabenraa
og Fredericia

2-3

Varighed:
2-3 år på deltid
Pris aftenhold:
DKK 4.100 pr. fag
Pris daghold:
Fra DKK 9.800 pr. fag

Bemærk: Du kan også vælge fag fra andre fagområder, se www.mitiba.dk
for detaljer. Når du har afsluttet 60 ECTS, har du en akademiuddannelse
i ledelse.

Uddannelsens opbygning
Obligatoriske fag:	Point
Ledelse i praksis
10 ECTS
Organisation og arbejdspsykologi
10 ECTS
Det strategiske lederskab
10 ECTS
Valgfrie fag, vælg 20 ECTS:
Coaching i organisationer
Coaching og konflikthåntering
Forandringsledelse
Lean ledelse i praksis
Projektstyring i praksis
Projektstyring i praksis med Prince2
Human Recource Management
Personalejura
Lederens forretningsforståelse

10 ECTS
10 ECTS
10 ECTS
10 ECTS
10 ECTS
10 ECTS
10 ECTS
10 ECTS
10 ECTS

Afgangsprojekt

10 ECTS

Uddannelsen udbydes af IBA
6

7

AKADEMILEDER
Styrk dine lederkompetencer, og skab bedre resultater. På den 2-årige lederuddannelse får du alle de værktøjer,
du skal bruge for at være en kompetent leder i en travl og omskiftelig hverdag.
Du lærer bl.a., hvordan du styrker og udvikler dine
medarbejdere. Du lærer også, hvordan du leder i
forandringsprocesser, og ikke mindst så arbejder du
med dit eget lederskab og udvikler dig selv som leder.
Akademilederen adskiller sig fra andre uddannelser
ved, at du i hele uddannelsesperioden har mulighed
for at få individuel sparring og vejledning fra din underviser på lige præcis de problemstillinger, du står
med i din dagligdag. Din underviser besøger dig i
din virksomhed, og du bestemmer, hvad du gerne vil
have hjælp og sparring til.
Du lærer bl.a. om:
•
•
•
•
•
•

Din personlige lederrolle og ledelsesstil
Motivation og trivsel
Kommunikation og konflikthåndtering
Forandringsledelse
Forretningsforståelse
Projektstyring.

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er for dig, som vil arbejde strategisk og
praktisk med ledelse i organisationen, og som gerne
vil styrke egne lederkompetencer samt din forståelse for organisationen.
Niveau
En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.
Optagelseskrav
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger.
Læs mere om uddannelsen på www.mitiba.dk.

FAKTA
Uddannelsens opbygning
Modul 1:	Point
Ledelse i praksis
10 ECTS
Organisation og arbejdspsykologi
10 ECTS
Modul 2:
Det strategiske lederskab

Mulighed for
SVU-tilskud

Omfang:
60 ECTS

Studiestart:
2 gange om året

2

Varighed: 2 år

10 ECTS

Modul 3:
Forretningsforståelse

10 ECTS

Modul 4:
Projektstyring i praksis
Afgangsprojekt

10 ECTS
10 ECTS

Hvert modul består af intensive undervisningsdage, selvstudie med individuel vejledning samt en
afsluttende eksamen. Uddannelsen afsluttes med
et afgangsprojekt.

By: Kolding,
Fredericia eller
Aabenraa

Uddannelsen
som Akademileder
kombinerer min
praktiske viden og erfaring
fra dagligdagen med
den tilhørende teori.

Pris: DKK 59.300
+ evt. tilkøb af forplejning,
coaching og vejledning

Anders Salling Larsen
Udviklingschef
jem & fix A/S

Modul 1: DKK 16.700
Modul 2: DKK 11.900
Modul 3: DKK 11.900
Modul 4: DKK 18.800

Uddannelsen udbydes af IBA
8
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Daghold &
aftenhold

DIPLOMUDDANNELSEN I

LEDElse

Styrk dine ledelseskompetencer med en anerkendt og kompetencegivende lederuddannelse, der udvikler både dig selv og din virksomhed. Med en diplomuddannelse i ledelse
styrker du dine ledelseskompetencer ved at sætte fokus på dit eget lederskab, din relation
til dine medarbejdere og den organisation, som du er en del af.
Uddannelsen er teoretisk, men samtidig praksisorienteret, så du under hele forløbet arbejder med problemstillinger fra din dagligdag.
Optagelseskrav
Mellemlang videregående uddannelse
samt 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Det er muligt at søge
dispensation eller få foretaget en individuel realkompetencevurdering.

Du lærer bl.a. om:
•
•
•
•

Professionelt lederskab
Dit eget lederskab
Relationer
Organisationsstyring.

Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er for dig, der er nuværende
eller kommende leder, og som ønsker en
lederuddannelse på et højt teoretisk og
fagligt niveau. Uddannelsen er også for
dig, som vil være klædt på til fremtidens
ledelsesmæssige udfordringer.

Læs mere om uddannelsen på
www.ucsyd.dk/diplom

FAKTA
Uddannelsens opbygning

Jeg har fået rigtig gode
værktøjer og nye teorier,
som jeg kan kombinere
med problemstillinger i mit
arbejde. Alle underviserne
har ledelseserfaring og
dybdegående teoretisk
viden, og jeg fik mulighed
for sparring med kollegaer
fra andre virksomheder og
faggrupper.

Obligatoriske moduler:				Point
Personligt lederskab 1: Lederkommunikation 			
5 ECTS
Personligt lederskab 2: Professionelt lederskab				
5 ECTS
Ledelse og medarbejdere 1: Læring og kompetenceudvikling 		
5 ECTS
Ledelse og medarbejdere 2: Den professionelle relation
5 ECTS
Ledelse og organisation 1: Organisation og processer		
5 ECTS
Ledelse og organisation 2: Styring og strategi
		
5 ECTS
3 valgfrie moduler				
Afgangsprojekt				

Omfang:
60 ECTS

3

15 ECTS
15 ECTS

Varighed: 3 år på deltid

Studiestart: Flere
gange om året

Pris: 7.500 pr. 5 ECTS modul

By: Kolding, Aabenraa,
Fredericia, Esbjerg,
Haderslev og
Sønderborg

Eksamen: Veksler
mellem skriftlige og
mundtlige

Christiane Franziska Plischke
Souschef
Tønder Erhvervsråd
Uddannelsen udbydes af UC SYD
10
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Daghold &
aftenhold

Diplomuddannelsen MED

FOKUS PA HR

Diplomuddannelsen er udviklet specielt til dig, som arbejder med HR. HR´s arbejdsområde er bredt og varieret. Fælles for hele området er, at HR skal skabe værdi for
virksomheden.
Med en diplomuddannelse som har fokus på HR, får du redskaberne til at udvikle dit
arbejde med HR, så værdien bliver tydelig. Du udvikler samtidig dine egne HR kompetencer og får teorier og modeller, som hjælper til refleksion over din egen praksis.
Du lærer bl.a. om:
• Planlægning, gennemførelse og
evaluering af HR-processer
• HR på strategisk og operationelt
niveau
• Udvikling af din egen handlekompetence.
Er uddannelsen noget for dig?
Uddannelsen er for dig, der er HR-chef,
HR-konsulent, HR-medarbejder eller
på anden måde er beskæftiget med HR
eller har interesse for området.

Optagelseskrav
For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have en mellemlang
videregående uddannelse samt 2 års
relevant erhvervserfaring efter endt
uddannelse. Det er muligt at søge
dispensation eller få foretaget en individuel realkompetencevurdering.
Læs mere om uddannelsen på
www.ucsyd.dk/diplom

Diplomuddannelse i ledelse med fokus på

Projektledelse

Arbejdsmarkedets krav til professionelle og kompetente projektledere, der kan styre, planlægge, lede og evaluere komplekse projekter er stadigt stigende.
Med denne projektlederuddannelse får du indsigt i, hvordan du driver et projekt og får
også forståelse for, hvordan organisationens struktur og kultur har betydning for projektarbejdsformen.

Du lærer bl.a. om:
• Lederskab
• Kommunikation
• Forandringsprocesser
• Organisationskultur.
Er uddannelsen noget for dig?
Denne uddannelse er en Diplom i ledelse, hvor indholdet er specielt tilrettelagt
i forhold til projektledelse. Uddannelsen
er for dig, der arbejder med projekter i en
virksomhed eller organisation, og som vil
have stærke projektlederevner på et højt
teoretisk og fagligt niveau.

FAKTA

FAKTA

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning
	Point
6 obligatoriske moduler a 5 ECTS
30 ECTS
3 udvalgte moduler a 5 ECTS
15 ECTS
Afgangsprojekt
15 ECTS

	Point
6 obligatoriske moduler a 5 ECTS
30 ECTS
3 udvalgte valgmoduler a 5 ECTS
15 ECTS
Afgangsprojekt
15 ECTS

2

Omfang:
60 ECTS

Studiestart: Flere
gange om året

By: Kolding

Varighed:
3 år på deltid

Pris: DKK 7.300 pr.
5 ECTS modul

Eksamen: Veksler
mellem skriftlige og
mundtlige

2

Optagelseskrav
For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have en mellemlang videregående uddannelse samt 2 års relevant
erhvervserfaring efter endt uddannelse.
Det er muligt at søge dispensation eller
få foretaget en individuel realkompetencevurdering.
Læs mere om uddannelsen på
www.ucsyd.dk/diplom

Omfang:
60 ECTS

Studiestart: Flere
gange om året

By: Kolding

Varighed:
3 år på deltid

Pris: DKK 7.300 pr.
5 ECTS modul

Eksamen: Veksler
mellem skriftlige og
mundtlige

Daghold &
aftenhold

Uddannelsen udbydes af UC SYD
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Uddannelsen udbydes af UC SYD
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MASTERUDDANNELSEn

EXECUTIVE MBA
Verden er i konstant forandring. Og virksomhederne forandrer sig i samme tempo. Vil du være på forkant med
forandringerne, og vil du have adgang til chefposter i en global forretningsverden, så skal du rette blikket mod en
MBA-uddannelse, der giver dig ledelseskvalifikationer på et højt anerkendt niveau.
Strategi, ledelse, HRM og økonomi er nøglen til succes i virksomheden, og derfor har uddannelsen særligt fokus
på de kompetenceområder. De kompetencer får du med denne Executive MBA, som udbydes i samarbejde med
Coventry University i England. Samtidig får du værktøjer, teorier og metoder, der kan udvikle dig og din virksomhed både nu og fremover.
Du lærer bl.a. om:
• Strategisk ledelse
• Internationale salgs- og markedsføringsprincipper
• Human Resource Management
• Innovation og udvikling i ledelse
• Økonomisk analyse
• Organisationsteori og beslutningsværktøjer
Er uddannelsen noget for dig?
Er du i eller på vej til en stilling på ledelsesniveau? En
Executive MBA gør dig rustet til lederstillinger i både
den offentlige og private sektor samt i en international
forretningsverden.

Niveau
En masteruddannelse svarer til en kandidatuddannelse, blot tager du uddannelsen på deltid samtidig
med, at du passer dit job.
Optagelseskrav
En bachelorgrad fra IBA Erhvervsakademi Kolding eller
andre anerkendte institutioner eller en lignende uddannelse på bachelorniveau som f.eks. HD eller HA.
Desuden 2-3 års relevant erfaring fra erhvervslivet.

Jeg er blevet meget
bedre klædt på til
at lede en virksomhed.
Det er jeg slet ikke
i tvivl om, at jeg
kan i dag.
Bjørn Bundgaard Lauritzen
Vice President Purchasing, Division Asphalt
NCC Roads A/S

Læs mere om uddannelsen på www.mitiba.dk

FAKTA
Uddannelsens opbygning
Fag:
Principles of Marketing
Strategic Management
Human Resource Management
Financial Analysis and Decision Making
Research Methods
Innovation Management
Economic Environment of Business
Principles of Strategic Leadership
Management Consulting

Omfang:
90 ECTS/180 CATS
Studiestart:
September

2

Varighed:
2 år på deltid
Pris: DKK 149.000
fordelt i 5 rater

By: Kolding

Hovedopgave
Bemærk: Uddannelsen udbydes i samarbejde med
Coventry University i England og tæller 90 ECTS
svarende til 180 CATS ved engelske universiteter.
Undervisning og eksamen foregår på engelsk.

Uddannelsen udbydes af IBA
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LEDERUDDANNELSER // ONLINE ELLER BLENDED LEARNING

Fleksible bachelorog masteruddannelser
Få internationale kompetencer med en anerkendt uddannelse – en uddannelse, du tager, mens du passer dit
job. Uddannelserne tilbydes online eller blended learning, og det giver dig frihed og fleksibilitet. Uddannelserne
udbydes i samarbejde med London South Bank University og foregår på engelsk.
FAKTA

Master of Business
Administration (e-MBA)

Pris v. 100% online:
DKK 107.500
Pris v. blended learning:
DKK 127.500

På denne uddannelse får du den nyeste viden inden for strategi, økonomi,
ledelse, marketing og HR. Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder med
praktisk ledelse. Du får opdateret værktøjskassen, så du kan være med til
at styre internationale virksomheder gennem turbulente markedsvilkår.

Omfang:
90 ECTS/180 CATS

2

Optagelseskrav
Bachelorgrad, HD, diplomuddannelse eller lign. uddannelse på akademisk niveau, desuden engelskfærdigheder på højt niveau.

Master OF Science in
International Business (e-MSc)
Uddannelsen ruster dig til at håndtere opgaver som mellemleder eller
topleder. Du bliver udstyret med konkrete værktøjer og teknikker, som
du kan bruge i din virksomhed både nu og i fremtiden. Du får stærke
internationale kompetencer inden for strategi, handel og eksport. Denne
uddannelse har en mere teoretisk tilgang end Master of Business Administration og svarer til en cand.merc. i Danmark.

Varighed: 2 år
Studiestart:
September eller februar

FAKTA

Pris v. 100% online:
DKK 86.000

Pris v. blended learning:
DKK 106.000

Omfang:
90 ECTS/180 CATS

2,5

Varighed:
2,5 år

Optagelseskrav
Studiestart:
September eller februar

Bachelorgrad, HD, diplomuddannelse eller lign. uddannelse på akademisk niveau, desuden engelskfærdigheder på højt niveau.

Bachelor in International
Business (e-BA)
Få kompetencerne til at skabe en international karriere med en fleksibel
bacheloruddannelse. På denne uddannelse får du de vigtigste værktøjer
til at løse arbejdsopgaver inden for både markedsføring, økonomi og HR
– på tværs af landegrænser. Du bliver i stand til at konkurrere på det store
internationale marked, og uddannelsen kvalificerer dig til at læse videre
på e-MSc og e-MBA.

FAKTA

Pris v. 100% online:

Selvom uddannelsen foregår via
e-learning, kan jeg stadig diskutere
med mine medstuderende.
Det har givet mig nye vinkler på
problemstillinger og løsninger til mit
arbejde, fordi mine medstuderende
kommer fra andre kulturer, lande
og erhverv.

DKK 53.000

Omfang:
60 ECTS/120 CATS

3

Anja Muus
Underviser

Varighed: 3 år

IBC International Business College

Optagelseskrav
Erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende kort videregående uddannelse, desuden engelskfærdigheder på højt niveau.

Uddannelserne udbydes af IBA
16

Studiestart:
September eller februar

Bemærk: Masteruddannelserne tæller 90 ECTS svarende til 180 CATS
ved engelske universiteter, mens bacheloruddannelsen tæller 60 ECTS
svarende til 120 CATS. Læs mere om uddannelserne på www.mitiba.dk
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Undervisere

Uddannelse på alle
niveauer

Ann Damgaard
iba

På Vejen Business College, UC SYD og IBA Erhvervsakademi Kolding har du mulighed for at uddanne dig på alle niveauer.

MASTER
DIPLOM
akademi/Merkonom
AMU
Kort fagligt kursus
// Vejen BC

Kort videregående
uddannelse // IBA

Mellemlang videregående
uddannelse // uc syd

Benny Gammelgaard

Uddannelseskonsulent. Seniorkonsulent.
Underviser i ledelse.
Underviser i ledelse.

Christian Pfeiffer Jensen

Henrik C. Petersen

Jens Handberg

Seniorkonsulent.
Underviser i ledelse og
projektledelse.
Mail: cpje@iba.dk
Tlf.: 30 62 63 29

Underviser i
personalejura.

Adjunkt. Underviser
i ledelse, HR og
projektledelse.

Michael Hedegaard

Mail: ada@iba.dk
Tlf.: 30 10 16 11

Mail: bag@iba.dk
Tlf.: 25 28 41 70

Kim Riis

Lars Jespersen

Lone Hermann

Virksomhedskonsulent.
Adjunkt. Underviser i
ledelse.

Teamchef/Adjunkt.
Underviser i projektledelse, strategi og
markedsføring.

Uddannelseskonsulent. Uddannelseskonsulent. Seniorkonsulent.
Underviser i ledelse og Underviser i
Underviser i ledelse
kommunikation.
projektledelse.
og HR.

Mail: jnh@iba.dk
Tlf.: 24 29 70 27

Lang videregående
uddannelse // IBA

KOMPETENT RÅDGIVNING

Mail: kiri@iba.dk
Tlf.: 61 93 95 10

Mail: ljes@iba.dk
Tlf.: 24 29 70 31

Mail: loh@iba.dk
Tlf.: 24 29 70 26

Mail: mihe@iba.dk
Tlf.: 25 28 42 04

Søren Mandsberg

Mail: slma@iba.dk
Tlf.: 30 10 18 01

Giv dine medarbejdere og ledere kompetencegivende efteruddannelse, og opnå bedre trivsel, produktivitet og bundlinje.
Vi tilbyder skræddersyede uddannelsesforløb for hele virksomheden eller den enkelte medarbejder, der tilrettelægges, så
det passer bedst muligt ind i jeres hverdag.
Vi finder i fællesskab en løsning, der skaber værdi for såvel virksomheden, som for den enkelte deltager og dermed sikrer
vi, at I får fuldt udbytte af jeres investering og indsats.

iba
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Hvis du har spørgsmål til en uddannelse, økonomi, optagelse eller noget
helt fjerde, er du meget velkommen til at kontakte os.

Anne Tolstrup Gregersen

Hans-Henrik Jessen

Hannie van der Windt Inga Stein Michelsen

Adjunkt, Cand. Negot

Adjunkt, Cand.pæd.
pæd.psyk

Konsulent, MBA

Adjunkt, MBA

Mail: jvdw@ucsyd.dk
Tlf.: 72 66 52 36

Mail: ismi@ucsyd.dk
Tlf.: 72 66 52 38

Mail: atgr@ucsyd.dk
Tlf.: 72 66 52 42

Mail: hhje@ucsyd.dk
Tlf.: 72 66 52 17

ucsyd

vejen bc

Charlotte Bøgel Hald

Erik Gamrath

Anne I. Madsen

Anni Rosengren Korsbæk

Trine Rønholt

Uddannelseskoordinator

Chefkonsulent

Koordinator/konsulent

Centerleder, Lektor, MPM

Mail: cban@iba.dk
Tlf.: 72 11 82 62

Mail: erga@iba.dk
Tlf.: 25 28 44 59

Mail: av@vejenbc.dk
Tlf.: 76 96 18 80

Mail: arko@ucsyd.dk
Tlf.: 72 66 52 31

Studievejleder, MHRD,
certificeret coach
Mail: amro@ucsyd.dk
Tlf.: 72 66 52 34

Michael Christiansen
Adjunkt, Cand. Scient.
Pol., HD(O) og MPM
Mail: mnch@ucsyd.dk
Tlf.: 72 66 52 63
Vejen Business College

kontakt

ucsyd

Kom i gang allerede nu. Kontak Anne I. Madsen på tlf. 76 96 18 80 eller mail: av@vejenbc.dk // Anni Rosengren Korsbæk
på tlf.: 72 66 52 31, mail: arko@ucsyd.dk // Erik Gamrath på tlf. 25 28 44 59, mail: erga@iba.dk.

Rolf Küssner

Svetlana Breum

Arent Michael Jensen Birgit Thye-Petersen

Konsulent, idehistoriker og master i
ledelse af uddannelsesinstitutioner

Adjunkt, Cand.merc og
Ph.d.

Indehaver af Majcom.
Underviser i ledelsesoptimering og
kommunikation

Underviser i Diplom i
Ledelse, HDA, coach,
kommunikation, ledelse
og konflikthåndtering.

Mail: amj@majcom.dk

Mail: birgit@thyep.dk

Mail: rkus@ucsyd.dk
Tlf.: 72 66 52 32

Mail: sbre@ucsyd.dk
Tlf.: 72 66 52 18
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Invitation

kom til gratis

webinar
IBA Erhvervsakademi Kolding holder løbende en række gratis
webinarer, hvor du kan få ny viden og styrke dine kompetencer.
Du deltager via din computer, tablet eller smartphone, og undervejs kan du stille spørgsmål til indlægsholderen og chatte med de
andre deltagere.

Kom med til webinar om:
• Ledelse
• Projektledelse
• Kommunikation
• Online markedsføring
• It og web
• Produktion og teknik
• Eksport
Læs mere og tilmeld dig på www.gratiswebinar.dk
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ucsyd.dk

mitiba.dk

kursuscentervejen.dk

