Utviklingsprogram Trainee Vest
Kull 2019/ 2020

PARTNERE 2019-2020

HØST 2019

Samling
1. Samling og middag med
traineebedriftene

Sted
Grand selskapslokaler,

Tema

Læringsmål

Bli kjent, introduksjon til utviklingsprogrammet
og fotosesjon

•

Få tilhørighet og tillitt til traineegruppen

•

Ha klare målsetninger for traineeåret

•

Knytte kjennskap til bærekraftsmålene og
hvordan hver enkelt kan bidra

•

Økt forståelse for globale problemstillinger
og verdien av mangfold

•

Kunnskap og erfaring om hva som vil
forbedre egen presentasjonsteknikk

•

Lære, oppleve og utvide hva teknologi kan
gjøre for deg i hverdagen, på jobb og i
samfunnet

Bergen Næringsråd

22. august, kl. 09:00 – 15:00
Traineebedriftene kommer ca. kl. 17.
Detaljer sendes ut pr. e-post med link
til påmelding for arbeidsgiver.

United World College

United World College,
Fjaler

FNs bærekraftsmål
V/ Marit Warncke og Bjørn Kjærand Haugland

6.-8 september, kl. 09:00 – 20:00

Internasjonalisering og mangfold workshop

Presentasjonsteknikk

Speaklab, Vestre torggate
22

Individuell trening og oppfølging

1. oktober eller 2. oktober , kl. 08:30 –
16:00

Community Tech
17. oktober,09:00 – 16:00

Teori presentasjonsteknikk

Vi deler i 2 ulike grupper, dere kan velge
hvilken dato som passer best.

Quality Edvard Grieg

Digitalisering og teknologi

Atea inviterer alle traineene til å delta på deres
årlige event. Vi får også en sit down med
Michael Jacobs, managing Director of Atea
AS

Samling
Presentasjonsteknikk 2

Sted
TBD

Grieghallen

6. desember, kl. 08:30 – 21:00

•

Bli i stand til, og komfortabel med, å presentere egen
bedrift i ulike fora

•

Kunne diskutere hvordan ny teknologi påvirker
Vestlandets næringsliv og mulighetene for å nå
bærekraftsmålene

•

Nettverksbygging

•

Få innsikt i egne preferanser og hvordan personlighet
kan påvirke samhandling i team/grupper

Ledelse, bærekraft og teknologi
Programmet finner du på: www.bergenchamber.no

15. november, kl. 08:30 – 16:00

Julesamling

Læringsmål

Tilbakeblikk på presentasjonsteknikk
Presentasjon av egen bedrift og jobb

07. november, kl. 16:30 – 20:00

Årskonferansen

Tema

SPV

Egenutvikling
JTI Personlighetstest

Valgfritt:

2020 smakebit:

Samlinger i Bergen UP
▪
Et tverrfaglig nettverk av ambisiøse unge
profesjonelle som vil dele inspirere og
sammen bygge fremtidens næringsliv i
Bergen.
▪
Gratis medlemskap for traineer
▪
Program kommer på:
http://www.bergenup.no/
Årskonferansemiddag
▪
Alle som deltar på Bergen Næringsråds
årskonferanse kan melde seg på den
tradisjonsrike middagen. Prisen er
imidlertid noe stiv og må dekkes selv.

Tur til Brussel
▪
Få innsikt i Norsk-Europeisk samarbeid
▪
5.-8. mai

BI lederskolen
▪
Aktuelle temaer som skal styrke
lederkompetanse
▪
Valgfri deltagelse på 8 frokostmøter
igjennom året.

VÅR 2020

NHH EXECUTIVE
«VIDSYN GJENNOM INNSIKT»

20. aug. 2018
NHH Executive v/ Carl Christian Christensen, Program development manager

9

VIDSYN GJENNOM INNSIKT
NHH Executive er bedt om å skissere et kompetanseprogram som bidrar til:
«…å tilføre noen av de mest ressurssterke lederkandidatene i regionen
verdifull faginnsikt utover det de har tilegnet seg gjennom sine heltidsstudier,
slik at de utvider sine horisonter og bringer med seg et mer nyansert
virkelighetsbilde inn i traineebedriftene»

Programmet skal legge til rette for refleksjon og innsikt, ikke opplæring eller
kursing i tradisjonell forstand. Dette bygger på en antakelse om at
kandidatene nylig har avsluttet sine studier og således vil ha større nytte av
økt breddeforståelse framfor dybdeforståelse.

NHH EXECUTIVE
Samling
Forhandlingsteknikk

Sted
TBA

16 - 17 januar, kl. 08:30 – 16:00

Bærekraftige
forretningsmodeller

TBA

Tema

Læringsmål

Forhandlingskompetanse

•

Faktorer i forhandlinger

•

V/Solfrid Mykland

•

Bærekraft med utgangspunkt i teknologi,

•

Traineene skal ha forståelse av hvordan de kan bidra
til bærekraftige forretningsmodeller i egen bedrift

•

Skape forståelse for hvordan virksomheter kan
organisere seg for å bestå håndtere endringer

•

Traineene skal ha forståelse av relasjoner og
samarbeid i team

Tilegne verktøy som bidrar til en effektiv
forhandlingsprosess fra forberedelser til inngåelse av
avtale
Bli i stand til å gjøre kritiske vurderinger av kvaliteten
på en avtale som inngås
Tilegne verktøy som gjør at en reflekterer mer rundt
egen praksis.

digitalisering og den sirkulære økonomien

19. februar, kl. 08:30 – 16:00

V/ Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung
Jørgensen

Endringsledelse

TBA

Strategiske endringsprosesser
Endringsledelse

26. mars, kl. 08:30 – 16:00

Identitetsteori
V/ Ingrid Stensaker

Team

TBA

16. april, kl. 08:30 – 16:00

Tur til Brussel
05.-08. mai

Team og psykologiske kontrakter
Therese E. Sverdrup

Brussel

Få innsikt i Norsk-Europeisk samarbeid

«Traineeprogrammet skal gi ny kompetanse, nye
utfordringer, nettverk i næringslivet og erfaringer som
er verdifulle for deg og din traineebedrift», Stine
Fjeldstad, prosjektleder i Trainee Vest

