TALENTUDVIKLING OG
IVÆRKSÆTTERI

Stadig flere unge ønsker indblik i erhvervsliv, lobbyisme, networking, investeringsmarkeder, international politik, præsentationsteknik og andre emner som
skaber synergi mellem samfundsengagement og fremtidige jobmuligheder.
Efterspørgslen er meget stærk blandt ambitiøse unge, og det har inspireret
Peter Heckermann som er formand for unge aktionærer og Lars Poulsen som er
tidl MEP og adm. dir. for PierOne Communications til at realisere en gammel
drøm om at etablere en uddannelsesplatform for unge talenter. Det er lykkedes,
og i samarbejde med UngAkademi.

Undervisningsform
Unfolding People lever i den virkelighed som der undervises i, og når vi arbejder
med at etablere og fastholde netværk, så er uddannelsesforløbet bygget op
omkring netværkstankegangen, og når vi underviser i præsentationsteknik, så er
deltagernes aktive involvering i uddannelsesforløbet en afgørende del af
læringen.

Læringsudbytte
Deltagerne får udviklet deres samfundsmæssige og kommercielle potentiale, og
det er formålet at skabe lyst hos de unge til at søge yderligere indsigt og jobmuligheder indenfor forretningsudvikling og politik.

Optagelseskriterier
Send os en motiveret skriftlig ansøgning, hvor du viser, at du er nysgerrig, har
lyst til at udforske din kommercielle og politiske interesse og forståelse, og har
tilpas forståelse for det erhvervspolitiske område til, at du kan være med og få
udbytte af undervisningen.

HOLDSTART
25 Sep 2016
UNDERVISNINGSPLAN
Lørdag den 5. og søndag den 6. november kl. 9.3016.30
- Navigation in a world of change
- Chunck ned
- Kend dansk erhvervsliv
- Networking
Lørdag den 19. og søndag den 20. november kl.
9.30-16.30
- Aktieskolen
- Politisk lobbyisme
- Lovkataloget
- PR Management
- Marketingplanen
- Præsentationsteknik
- Forberedelse til studietur
Studietur til Berlin - Europas mest trendy by torsdag den 1. december til søndag den 4.
december.
Deltagerbetaling: 2.900 kr. pr. elev.
Flere detaljer om programmet på ungakademi.dk
UNDERVISNINGSSTED
Unfolding People, Ehlersvej 11, 2900 Hellerup
KONTAKTPERSON
Lone Nielsen
lon@gentofte.dk
39 98 54 01
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