MEN HUR SKA VI TÄNKA...?

...OCH HUR TAR VI FART?
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VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

BESLUT

NÄTVERKSSAMHÄLLE

DESIGNAR
FRAMTIDEN

STRATEGISKA
PARTNERSKAP

Du får en tydlig bild av vad som händer nu, varför det händer så snabbt och vad det
innebär för människan, organisationen och samhället.
Du får en ökad förståelse för vad digitalisering egentligen innebär, vilka byggstenar som är
viktiga och hur allt hänger ihop.
Du får ökad förståelse för hur förändrade beteenden påverkar affärsmodeller och hur man
använder det till att skapa nya strategier och nya scenarion för verksamheten.
Du får insikter i automation, RPA (Robotic Process Automation), machine learning, AI samt
kunskaper om integritet & säkerhet.
Du får insikter i styrkan av realtidsinformation för snabba och korrekta beslut.
Du får en ökad förståelse för hur dataanalys & datavisualisering möjliggör en ökad förståelse
för hela organisationen och hur det påverkar resultat positivt.
Du arbetar utifrån din egen yrkesroll med att genomföra kompetensskiftet i din verksamhet på
ett tryggt sätt när yrken får mindre manuella repetetiva inslag & mer fokus på värdeskapande.
Du utvecklar dig som ledare att leda människor & maskiner på förändringsresan.
Du får verktyg för att kunna bidra till en kultur av struktur kombinerat med innovation.
Du arbetar kring de vanligaste hindren på vägen och hur man kommer förbi dem..
Du utvecklar din förmåga att skapa strategiska partnerskap och vara en bra kravställare utan
att kunna programmera själv.
Du möter föreläsare från olika verksamheter som delar kunskap om sina pågående
förändringsresor eller forskning.
Du får ett nätverk av kontakter att samverka med efter utbildningsdagarna.
VI FOKUSERAR MYCKET PÅ ATT DRÖMMA STORT, TA SMÅ STEG & ENGAGERA MÄNNISKOR PÅ RESAN!

VILKA ÄR ANDPEOPLE?
Vi skapar potential & möjligheter i verksamheter baserat på beteendeförändringar från
digitalisering & teknologiutveckling. Vi arbetar med strategisk & operativ rådgivning,
analys och stöd för verksamhetens nuläge och framtidsutveckling.
Vårt team är förändringsledare med lång erfarenhet från små entreprenöriella företag
till stora börsnoterade koncerner med internationell verksamhet. Vi fokuserar på
trygga medarbetare som växer med utmaningen. Våra kunder finns inom både privat och
offentlig sektor.
Vi har ett stort nationellt & internationellt nätverk inom spjutspetsteknologi,
kreativt skapande, akademi & start ups.
Samverkan är nyckeln till framgång.

VAR?
I Jönköpingsregionen
NÄR?
Fyra heldagar
Ons 24/4,
Ons-Tor 22-23/5 &
Ons 19/6
HUR?
Anmälan till
hello@andpeople.se
Pris 19.900 kr/person

