
 

 

 

DIT NETVÆRK ER LIGE BEGYNDT!  
Alumne netværk – fortroligt, forpligtende og professionelt faciliteret 

 
Formål med Alumne netværket 

Formålet med netværket er at øge ledelseskompetencen gennem sparring, 

erfaringsudveksling og udvikling i et faciliteret forløb. Du holder desuden kontakten 

vedlige med dine medstuderende, dine undervisere og CphBusiness. 

 

Konceptet 

Udgangspunktet er en mindre (max 16 personer) gruppe, som i et fortroligt forum 

arbejder med relevante cases og dilemmaer fra deltagernes hverdag som ledere.  

 

Møderne indeholder faglige diskussioner, erfaringsudveksling og casebehandling,  

der er med til at sikre personlig udvikling, faglig fordybelse og forbindelse mellem  

teori og praksis.  

 

Gruppen deltager herudover sammen med andre erhvervsledere i temabasserede  

og involverende seminarer med oplæg af ledelsesspecialister. 

Deltagerne har mulighed for at skabe relationer og styrke deres karriereudvikling 

gennem et større netværk af ledere, som er repræsenteret bredt i danske 

virksomheder.    

 

Rammerne 

Møderne afholdes 4 gange årligt i tidsrummet fra kl. 09.30 til 16.00. Dagen deles  

op således, at den fortrolige gruppe samles om formiddagen og efter en frokost 

deltager gruppen sammen med de øvrige ledere i seminaret.  

 

Underviser og ekstern lektor Claus Thomsen (CphBusiness) og facilitator, CEO  

Peter Balstrup (Rigét Netværk A/S) er gennemgående ressourcepersoner i 

netværksgruppen. 

 

Deltag på introduktionsmødet i Hørsholm mandag d. 28. september kl. 13.00 og  

se, om Alumne netværket er noget for dig.  

 

Scan QRkoden forneden eller tilmeld dig her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumne netværket giver dig: 

 

• 4 møder i din fortrolige 

netværksgruppe  

 

• 4 årlige Brain Boosts med 

faglige, forretningsmæssige 

emner på tværs af alle 

netværksgrupper i Rigét  

 

• Professionelle 

mødefacilitatorer, der sikrer 

reel værdi i møderne 

 

• Between-job ordning, der 

sikrer, at du stadig kan være 

en del af netværket, såfremt 

du mister dit job  

 

 

Prisen for et medlemskab af 

Alumne netværket er kr. 3.200,-  

excl. moms for 12 måneders 

medlemskab. 

 

 

 

 

Facilitator & CEO 

Peter Balstrup 

Tel.: 26 11 17 11  

Mail: pb@rigetnet.dk    

Om Rigét Netværk:  

Rigét har faciliteret netværk 

siden 1983. Vi faciliterer 

netværk ud fra 

grundprincipperne om, at hvert 

medlem skal opleve værdien af 

netværket både fagligt og 

personligt. 

Forståelse og engagement i det 

forretningsmæssige, 

organisatoriske og det 

personlige er grundlaget. 

 

 

Underviser & Lektor   

Claus Thomsen 

Tel.: 36 15 48 19  

Mail: ct@cphbusiness.dk    

http://rigetnet.dk/alumne-netvaerk/

