Rammerne for netværket
Formålet med netværksgruppen
Netværkets formål er at øge netværksdeltagerens kompetenceniveau, faglige viden og at
netværksdeltageren udvikler sig personligt og fagligt. Målet er ligeledes at øge deltagernes relationer til
andre personer og virksomheder såvel nationalt som internationalt.
Deltagerkreds og sammensætning
Netværksgruppens deltagere er udvalgt og matchet således at deltagernes erfaring, organisatoriske niveau,
virksomhedstyper og brancher giver bedst muligt udgangspunkt for sparring og videndeling.
Der er typisk mellem 14 og 18 deltagere i netværksgruppen.
Møderne er kendetegnet ved
• Debat med udgangspunkt i problemstillinger, som er kendetegnende for netværksgruppens
ansvarsområder og virksomheder
• Arbejde med konkrete cases fra deltagernes ansvarsområde og virksomhed
• Erfaringsudveksling og fortrolig sparring
• Naturlig variation mellem teoretisk og praktisk tilgang til problemstillingerne
• Lejlighedsvise, relevante indlæg fra udvalgte ressourcepersoner med særlige kompetencer i forhold
• til emnet
Netværkspakken indeholder
• Adgang til ét business-netværk, der passer præcist til dine behov. Du deltager i 5 gruppemøder
årligt, der foregår ude på deltagernes arbejdsplads, hvor et af møderne afsluttes med middag
• Invitation til 4 årlige seminarer med aktuelle, forretningsmæssige emner. Her får du mulighed for
relationsopbygning og sparring med rigtig mange. Du kan invitere kolleger fra din virksomhed med til
seminarene
• Relationer til andre ledere fra nationale og internationale virksomheder
Netværksgruppen har tilknyttet en fast proceskonsulent
Det er proceskonsulentens ansvar at sætte rammerne og vælge de procesværktøjer, der giver deltagerne det
bedst mulige udbytte ud fra de skiftende problemstillinger. Rigét A/S’ proceskonsulent har ansvaret for
tilrettelæggelse og facilitering af møderne samt efterfølgende opfølgning. Det er proceskonsulenten, der
efter behov skaber kontakt til relevante, faglige kompetencer med henblik på inspiration og undervisning af
deltagerne.
Netværksgruppen har endvidere en back office konsulent tilknyttet, som har et grundigt kendskab til
gruppen og dens deltagere.
Priser
Deltagelse for 12 måneder fra indtrædelse i netværket 15.900 kr. Ved optagelsen betales et éngangsbeløb
på 2.500 kr. (beløbene er ekskl. MOMS).

