Invitation til Business Brunch på SDU
Slagelse Erhvervsråd og Syddansk Universitet inviterer til Business Brunch og
studiejobmatch på Campus Slagelse.
KL. 08.00: Vi starter med en god brunch og snak med gode venner.
Kl. 8.15: ”Får du nok ud af dine forhandlinger?”
Lektor ILV Robert Ibsen, SDU indleder dagen med at diskutere hvad den
gode forhandler bør kunne. Der går ikke en dag, hvor vi ikke forhandler med
andre omkring os. Måske tænker man ikke umiddelbart, at der er tale om
en forhandling. Måske tænker man blot, at ’vi skal have tingene til at gå op i
en højere enhed’, ’vi skal finde en vej frem’ eller ’vi skal have alle med om
bord’.
For den utrænede kan der være tale om at bevæge sig ud i et minefelt, hvor
forskellige interesser, motiver og kommunikationsstile blandes sammen.
Den gode forhandler bør have flere forhandlingskompetencer, for at have et
godt udgangspunkt for forhandlingen.
Robert Ibsen er Lektor ved SDU, Slagelse
(International Virksomheds-kommunikation – IVK) og
Programme Manager (Forhandling og Interkulturel
Ledelse) i Dansk Indkøbs og Logistik Forum. Han har
trænet bl.a. indkøbere og sælgere fra en lang række
virksomheder, bl.a. Danfoss, Vestas, Grundfos,
Forsvarets Materieltjeneste, Orkla, Findus, Carlsberg,
Terma, Mærsk Shipping, DONG, MT Højgaard, Tryg,
Nordea, Danisco, Velux m.fl.

Dato:
Onsdag 06/11 2013
Tid:
Kl. 08:00 – 10:00
Sted:
Syddansk Universitet
Lokale A2.07
Sdr. Stationsvej 28
4200 Slagelse
Pris medlemmer:
Gratis
Pris ikke medlemmer:
Kr. 150,Tilmelding:
Senest 04/11 2013
til es@sler.dk

Kl. 9.00: ”Opgave-, praktik- og studiejobmatch”
v/Vibeke Toft Müller
Mange virksomheder har allerede haft glæde af
at samarbejde med studerende. Nogle har ansat
studerende i studiejob eller i en praktik, medens
andre har fremlagt en problemstilling til en
opgave.
Medbring et studiejob eller en opgave.
SDU Erhverv inviterer derfor de studerende til at møde jer. I får lejlighed til
kort at præsentere jeres opgave/job for den gruppe af studerende der søger
samarbejder lige nu. Efter jeres præsentationer kan de studerende ”date”
jer individuelt, så I kan afgøre, om der er basis for at uddybe bekendtskabet.
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