
Strategisk Networking   
Arbejder du strategisk eller tilfældigt med dit netværk?

https://eadania.dk/efteruddannelse/


Hvordan skaber du værdi med dit netværk?
Vi gør det hele tiden, og vi ved også, at et stærkt netværk gavner os både privat og professionelt.  
Men hvordan sikrer vi, at vi opnår det, vi vil med vores networking i en lige balance mellem at give og få? 
Dit netværk kan være et effektivt redskab til at få adgang til sparring og viden, personlig udvikling, nye karriere- 
muligheder, både mere loyale og nye kunder og meget mere. Networking er faktisk én af de vigtigste erhvervs- 
kompetencer. Men for at blive en succesfuld netværker, skal du vide, hvordan du arbejder hensigtsmæssigt og 
effektivt med dit netværk på en måde, der passer til din netværksprofil. 
Uddannelsen er for dig, der gerne vil udvikle dig som netværker. Vi stiller skarpt på din netværksprofil, og du får 
forståelsen for forskellighederne i netværket via Danmarks eneste netværksprofiltest, som e-stimate og Charlotte 
Reeckmann står bag. 

Alle kan deltage og få udbytte af uddannelsen – lige meget om netværksarbejdet er nyt for dig eller du har masser 
af erfaring i rygsækken. 

Du bliver en dygtigere relationssælger, der forstår at skabe professionelle 
og langsigtede kunderelationer 
• Du får kortlagt dit netværk, og kan bruge viden herfra aktivt til at optimere dit udbytte af netværk sarbejdet
• Du får lavet en netværksprofiltest, der stiller skarpt på dine styrker og dit udviklingspotentiale 
• Du får indblik i, hvordan du mest hensigtsmæssigt arbejder med dit netværk – herunder valg af netværk
• Du får forståelse for kommunikation og mentalitet i netværkssammenhænge
• Du får en værktøjskasse med den viden, modeller og konkrete handlingsorienterede værktøjer, 
 du får brug for i forskellige netværkssituationer
• Du får udarbejdet en netværksstrategi, der passer til din netværksprofil

Referencer fra tidligere deltagere: 
”Nu har vi mulighed for at fordele vores netværksaktiviteter ud fra vores medarbejderes netværksstyrker. Jeg er 
sikker på, at vi ikke bare får langt mere ud af vores markedsføringskroner, men også får gladere medarbejdere 
med vores nye netværksstrategi”. 
 Torben Lauridsen, landbrugsdirektør i Nykredit Bank Viborg.

”Jeg kan omsætte undervisningen direkte i min hverdag. Jeg kan klæde min kollegaer på til at blive bedre net- 
værkere ved at tænke mere strategisk. Du skal læse strategisk networking hos Dania, fordi, det giver dig perspek-
tiv på det at netværke. Du får værktøjer til at udnytte din tid i netværk bedre - og du lærer at sætte mål op for din 
måde at netværke på”. 
  Tanja Skjødt-Jakobsen, eventkoordinator i Business Randers



Netværk og netværksmentalitet
• Introduktion til forløbet
• Kend din hjerne, hvis du vil ændre adfærd
• Hvad er netværk og hvad kan et stærkt netværk gøre for dig?
• Netværkets niveauer – sådan arbejder du med dine relationer
• En hensigtsmæssig netværksmentalitet
• Bevidsthed om din rolle og positionering i netværket
• Netværkets skyggesider 
• Introduktion til netværksprofiltesten

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Kend dig selv som netværker – og forstå dine netværkskolleger
• Hvorfor og hvordan netværk er for alle?
• Networking for introverte, ambiverte og ekstroverte
• Netværksprofiler
• Overlevering af din personlige netværksprofiltest
• Kend din netværksstil 
• Din personlige branding og værdier – hvad siger folk om dig? 
• Kompetencekompasset – hvordan kan du udvikle dig som netværker? 

Din netværkssti
• Definér din netværksværdi
• Strategisk versus tilfældig networking
• Din netværksstrategi 
• Skab en attraktiv netværkskultur i din virksomhed
• Sådan plejer og udvikler du dine relationer
• Networking online – hvordan?

Onsdag den 19. april 2023 
kl. 9.00-15.00

Onsdag den 3. maj 2023 
kl. 9.00-15.00

Onsdag den 24. maj 2023 
kl. 9.00-15.00

Aflevering af portfolio: Onsdag den 31. maj 2023 
Eksamen: Onsdag den 7. juni 2023



Kontakt for yderligere information:
Annemette Lyngby
Chefkonsulent i Dania Erhverv
Mail: ANLY@eadania.dk
Tlf:  +45 61953528

Netværksuddannelsen finder sted
Erhvervsakademi Dania, Minervavej 63, 8960 Randers SØ

Strategisk networking
- er valgfag på ”akademiuddannelse i Salg og markedsføring” og giver 5 ECTS.
En akademiuddannelse er en praksisnær videregående efteruddannelse, hvor indholdet og  
teorierne bliver bundet op på deltagernes virkelighed. 
Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en eksamensportfolio, som du udarbejder 
igennem forløbet.

Pris og tilmelding
Deltagergebyr: kr. 8.500,- heraf forplejning kr. 500,-
Materialegebyr: kr. 850,- (bog + netværksprofiltest)
 
Der er plads til 15 deltagere på hvert hold. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet 
– dog senest den 1. april 2023. 

Tilmelding til Erhvervsakademi Dania: kursustilmelding

Underviser
Charlotte Reeckmann er uddannet cand.soc i erhvervsøkonomi og psykologi, og har gennem de sidste mange år 
arbejdet med netværk og udvikling af mennesker. 
Charlotte er indehaver af konsulentvirksomheden C|Reeckmann, hvor hun faciliterer professionelle erhvervs- 
netværk samt underviser og rådgiver jobsøgende, ledere, sælgere og virksomhedsejere inden for strategisk  
networking, adfærd og kommunikation. 

Charlotte er forfatter til netværksbogen, Netværkskrymmel, der indgår som pensum på uddannelsen. Desuden  
er hun certificeret i profilværkstøjet, e-stimate, og har udviklet netværksprofiltesten i samarbejde med e-stimate. 

Dania Erhverv er Erhvervsakademi Danias samlede enhed for efter- og videreuddannelse. Dania Erhverv udbyder 
efter- og videreuddannelser i form af akademiuddannelser, kurser og skræddersyede konsulentløsninger til private 
og offentlige virksomheder. Vi arbejder målrettet med at skabe personlig udvikling for den enkelte og vækst for 
virksomheder i lokalområderne, i regionerne og på landsplan.

eaDania.dk/efteruddannelse

https://eadania.dk/efteruddannelse/
https://kursustilmelding.eadania.dk/?gruppenavn=de23av2svro1&cache=281110k
http://eaDania.dk/efteruddannelse

