Risikoledelse
– med opgaver i egen organisation

Kursusbeskrivelse: Q3

Kurset er for alle, som vil arbejde med risikoledelse i praksis, som en naturlig del
af organisationens ledelsesgrundlag. Man vil igennem kurset tilegne sig
kompetencer i risikoledelse, som mere eller mindre bevist indgår
som ”krumtappen” i ethvert ledelsessystem. Derigennem skabes et systematisk
og koordineret beslutningsgrundlag i relation til organisationens kritiske risici.

Dato & Sted
Dag 1 og dag 2
30. april og 4. juni 2015
FORCE Technology
Forsker Parken 10, Odense M

Kursusudbytte
 Træning i risikoledelse anvendt i forhold at identificere, vurdere og styre risici
som et middel til at sikre og fremme organisationens strategi og mål.
 Praktisk erfaring med gennemførelse af risikoledelse i egen organisation.

Praktiske oplysninger
Se praktiske oplysninger på
www.forcetechnology.com
under kurser

Forudsætninger for deltagelse
Ingen, ud over lidt analytisk sans og nysgerrighed.
Kurset kræver meget hjemmearbejde i egen organisation mellem dag 1 og 2.
Det er en fordel, at man er mindst to deltagere fra samme organisation, således
at opgaven i egen organisation kan løses i fællesskab.
Indhold
Dag 1
 Formål med risikoledelse
 Teori om risikoledelse
 Gruppearbejde og case studies
 Planlægning af risikoledelsesopgave i egen organisation.
Dag 2
 Præsentation af opgave fra egen organisation
 Konstruktiv feedback fra underviser og kursister
 Erfaringsudveksling med øvrige kursusdeltagere.
Kurset tager udgangspunkt i retningslinjerne for risikoledelse angivet i standarden
ISO 31010 Risk management. Risk assessment techniques.

Pris
DKK 9.000,00 inkl.
kursusmateriale og forplejning.
Ekskl. moms
Undervisere
Chefkonsulent fra FORCE
Technology

Program
DAG 1
09.00
09.30
09.45
10.15

Kursusintroduktion
Hvorfor risikoledelse?
Krav i ISO 9001 og ISO 14001
Teori om risikoledelse

12.00

Frokost

12.45

Øvelse – risikoledelse – case studie

14.15

Pause

14.30
16.00

Øvelse – risikoledelse – feedback
Planlægning af opgave i egen organisation

16.30

Afslutning dag 1

DAG 2
09.00
09.15

Velkomst
Præsentation af opgaver fra egen
organisation
Konstruktiv feedback fra underviser og
kursister
Erfaringsudveksling med øvrige
kursusdeltagere

12.00

Frokost

12.45

Præsentation af opgaver fra egen
organisation, forsat

16.00
16.30

Kursusevaluering
Afslutning

Tilmelding
Senest 30 dage før kursets afholdelse til FORCE Technology, Vejen. Telefon 76 96 16 00, E-mail: kursussys@force.dk

Yderligere information
Annette Koch Petersen: Tlf. 76 96 16 00 / E-mail: akp@force.dk
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