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KURSUS
Forretningskompetence for informationsspecialister
8. oktober. juni 2013, kl 9.00 – 16.30, Hotel Imperial, København
Det siges, at information og viden er virksomheders vigtigste ressource. Hvis det er rigtigt, hvorfor er det så ofte projekter indenfor
information-, document- og records management, der får den laveste prioritet eller lukkes ned. Informationsspecialister har generelt
en skarp faglig profil, men er måske ikke altid så skarpe, når det kommer til forretningsforståelse.
På dette kursus gennemgår vi helt praktiske ting, som for eksempel hvordan vi sætter værdi på information, dokumentation og viden,
hvordan en god business case opbygges, så den er realistisk og kan kommunikeres og meget, meget andet. Målet med kurset er at
skærpe deltagernes indsigt i organisationer, ledelse, kommunikationsmetoder og at reflektere over egne muligheder og styrker.
PROGRAM
Organisation og ledelse
 Information-, document- og records management i virksomheden
 Afkod og forstå virksomhedens formelle og uformelle strukturer og beslutningsveje
 Ledelsessystemer

Session 1

Session 2

Dokumentation til ledelsen
 Business cases
 Modenhedsmodeller
 Auditering
Kommunikation
 Opbyggelse af netværk
 Kommunikation med kolleger, IT, jurister, sikkerhedsspecialister og ledelse på alle niveauer

Session 3

Session 4

Workshop

Information om kurset
Målgruppe
Informationsspecialister i offentlige og private virksomheder, der arbejder med information-, document- og records management,
bibliotek, videndeling, virksomhedshistorie, web og meget andet.

Underviser
Tine Weirsøe startede Scandinavian Information Audit i 2004. Hun er Executive MBA fra CBS, ISO 9000 Lead Auditor og bibliotekar
(sektion 2) og har mere end 25 års erfaring med erfaring records og information management fra mange virksomheder i de nordiske
lande, USA, Schweiz, Holland og Italien samt fra ansættelser i Novo Nordisk, på Børsen og i Industrifagene (nu DI). Hun var
formand for det danske nationale udvalg bag ISO 15489-familien fra 2000-2008. Hun er desuden ekstern lektor ved Master i
Informationsforvaltning og Records Management, Aalborg Universitet og Informationsvidenskabeligt Akademi.

Praktiske oplysninger







Kurset afholdes den 8. oktober 2013 kl 9.00 (morgenkaffe fra kl 8.30) – ca 16.30 på Hotel Imperial, Vester Farimagsgade 9
– et stenkast for Vesterport Station
Pris for deltagelse: DKK 3.900,00 (ekskl. moms). Prisen omfatter deltagelse, kursusmateriale, forplejning og drikkevarer.
Rabat:
 15% rabat ved samtidig tilmelding af mindst 3 personer fra samme virksomhed (kan ikke bruges sammen med andre
rabatordninger)
For yderligere information, send venligst en mail til Marianne Krogh mk@information-audit.dk eller kontakt os på telefon
(+45) 7023 1404
Tilmelding på www.information-audit.dk.
Tilmelding er bindende, men hvis du er forhindret i at komme, kan din plads frit overdrages til en kollega.

