SÆT X I KALENDEREN - DEN 29. NOVEMBER 2018
DFK afholder konference på Hotel Storebælt i Nyborg

”Fra mulige risici, til risici og muligheder”
– Værdi på bundlinjen –

Har din virksomhed også en ambition om at være på forkant med udviklingen? Træffer du de rette strategiske og
operationelle beslutninger, så virksomheden altid er på forkant med kundernes ønsker og krav. Udnytter du de rigtige
muligheder i markedet, teknologien og i organisationen.
På denne DFK konference vil der være en vis ’risiko’ for, at du får ny praktisk og jordnær viden om arbejdet med
risikostyring og risikotænkning. Der vil være en betydelige ’risiko’ for, at du får en masse inspiration med tilbage til det
daglige arbejde og endelig kan det bestemt ikke udelukkes, at der kunne åbne sig nogle muligheder for dig og din
virksomhed ved at netværke i pauserne.
Har du brug for at blive inspireret til en god risikostyringsproces, ønsker du at blive klogere på ISO 9001:2015 tilgang, vil du
høre, hvordan andre gør i praksis med brugbare eksempler? Ja, for at sige det kort, vil du vide, hvordan effektiv
risikostyring også kan skabe værdi i din virksomhed?
Risikobaseret tilgang er det centrale element i et hvert ledelsessystem. En systematisk risikostyring giver os tryghed, større
indblik, kvalificeret handlekraft og flere muligheder.
Kom til DFK konferencen den 29. november 2018 og udvid din horisont.
Standardiseret tilgang / vejen frem
ISO 9001:2015 nævner som noget nyt begrebet ”muligheder”. Hvordan skal den nye ISO-opdatering forstås, og hvordan
hænger det sammen med de risici, som virksomheder som regel kortlægger i deres risikolog? Hvorfor og hvordan giver det
værdi at se først på muligheder for derefter på risici?
Praktiske erfaringer med risikostyring fra erhvervslivet
Hvordan arbejdes der rent praktisk med risikostyring i forskellige små og store danske virksomheder? Vi har inviteret en
række nøglepersoner, som deler ud af deres erfaringer og anbefalinger med udgangspunkt i praktiske eksempler fra deres
virksomheder.
Den globale risikostyring / udfordringer på tværs af landegrænser
Når teams og projekter skal samarbejde på tværs af kulturer, sprog- og landegrænser, hvordan øger det risiciene? Nogle af
de mange faldgruber der kan true globale virksomheder og organisationer belyses.
Den ultimative risiko der gælder liv eller død / oplæg af risikospecialist fra Tjekkiet
Risikostyring i medicinal branchen, hvor patientens liv kan være på spil, hører til et af de ultimative områder, hvor risiciene
virkelig skal afdækkes og styres med hård hånd. Det lykkedes DFK at hente en international ekspert, som kender til
problemstillingerne indenfor risikostyringsverdenen. På dagen fortæller han om sit arbejde, internationale erfaringer og
observationer.
Struktur, overblik og risikostyring
I en verden hvor kompleksiteten stiger og forandringer sker oftere og hurtigere, bliver risikostyring hele tiden sværere.
Viden og ny viden bliver en ressource som er in demand. Men hvordan tilegner du dig hurtig viden, hvordan får du det
struktureret og husket, så du kan bruge det til at vurdere risici mere akkurat og sikkert? På konferencen gennemgår vi
konkrete eksempler og metoder til at optimere din læring og vidensbearbejdning, så din risikostyring skifter et gear op.

Tilmeld dig allerede i dag på www.dfk.dk

