Ekonomens roll i
digital utveckling
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Står du inför utmaningar hur ni kan digitalisera delar av er ekonomifunktion och administrativa rutiner?
Vet ni hur ni ska ta er an det? Har ni dagligen aktuell information för viktiga beslut när marknaden ändras på
nya sätt och i en allt högre takt?
Vi ger dig konkreta kunskaper och verktyg för att säkerställa att ni fokuserar på det som är viktigt och får upp
farten. Vi arbetar praktiskt med era case i grupp så ni kan reflektera tillsammans och hjälpa varandra att hitta
lösningar på digitala utmaningar.
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Kursen syftar till att förmedla teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att med
framgång leda förändringsarbetet med digital utveckling inom ekonomifunktionen. Kursen ger en
bred och grundläggande översikt över arbetet i digital utveckling både vad gäller process-,
organisations- och affärsutveckling. Kursen utgår från den normala arbetsprocessen där
kursdeltagarna lär sig om metoder och logik för att gå från strategi till aktivering.

omvärldsbevaka och förstå hur teknikutveckling skapar beteendeförändringar
etablera arbetsmetoder för att driva utveckling tillsammans med den dagliga verksamheten
förstå styrkan i realtidsdata från olika källor för snabba och korrekta beslut
utveckla dataanalys och datavisualisering för att påverka resultat positivt
förstå automation, RPA (Robotic Process Automation), machine learning, AI (artificiell
intelligens)
utveckla kultur, ledarskap och medarbetarskap för framtidens organisation
säkerställa fokus på integritet och datasäkerhet
utveckla funktionen att vara i framkant och skapa affärsvärde

VILKA ÄR ANDPEOPLE?
Vi skapar potential och möjligheter i verksamheter baserat på beteendeförändringar
från digitalisering och teknologiutveckling. Vi är en strategisk och operativ partner,
som analyserar och stödjer 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 och internationellt nätverk inom spjutspetsteknologi,
kreativt skapande, akademi och start ups.
Samverkan är nyckeln till framgång.

VAR?
I Jönköpingsregionen
NÄR?
Fyra heldagar
Tor 12/9,
Mån-Tis 14-15/10 och
Tis 19/11
HUR?

VILL DU VETA MER?
Ring Anne-lie 070-5844331 eller Susanne 070-5771219

Anmälan till
hello@andpeople.se
Pris 19.900 kr/person

