
Kompetente medarbejdere styrker  
virksomhedens vækstreserve
En virksomheds leveringsevne bygger på summen af organi-
sationens kompetencer og erfaring. Når medarbejdernes evner 
og kompetencer følger med markedets krav og virksomhedens 
overordnede strategi, opnår virksomheden både konkurren-
cefordele og økonomiske besparelser. Dygtige medarbejdere 
med de rette kompetencer er særlig værdifulde for enhver 
virksomhed, der ønsker fremdrift og en stærk vækstreserve. 
Derfor handler det om at holde sine medarbejderes kompeten-
cer toptunede.

Det er medarbejderne, der leverer virksomhedens resultater
I mange tilfælde bevilges kompetenceudvikling ad hoc i for-
hold til medarbejdernes individuelle ønsker. Virksomhedens 
leveringsevne risikerer dermed at „køre i ryk“, fordi den hviler 
på den enkelte medarbejders givne kompetenceniveau. For 
en virksomhed, der ønsker maksimal leveringsevne og kom-
petente medarbejdere, kan dette sikres med en altid optimeret 
kompetenceudviklingsplan, der følger virksomhedens overord-
nede strategi.

ProMinds gør en forskel
ProMinds koncept for medarbejderudvikling - herunder uddan-
nelsen „Målrettet kompetenceudvikling“ - hviler på helheds-
syn, transparans og effektivitet. Og ProMinds har med stor 
succes gennemført omfattende kompetenceudviklingsprojek-
ter i en række større danske virksomheder blandt dem Nordea 
og Bane Danmark.

Konceptet for ProMinds kompetenceudvikling indeholder:
•  Foranalyse
•  Målsætning og strategi 
•  Kompetencemodel 
•    Evt. opdatering af jobprofiler 
•   Kompetenceskema til afdækning af nuværende  

kompetenceniveau 
•  Gap analyse
•  Oplæg til uddannelsesplan
•  Handlingsplaner 
•  Målinger og kommunikation

Målrettet kompetenceudvikling - fra strategi til implementering
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Produktblad

ProMinds Kompetenceudviklingskoncept følger denne  
procesmodel:

Vi vil gerne fortælle dig mere om vores koncept inden for  
Kompetenceudvikling og ProMinds øvrige ydelser.  
Kontakt os gerne for et uforpligtende møde og hør nærmere 
om, hvad ProMinds særligt kan tilbyde jeres virksomhed.

Andre ProMinds ydelser
Ud over vores velafprøvede koncept med kompetence- 
udvikling har vi også en række andre koncepter, baseret på  
vores seniorkonsulenters ekspertise og erfaring fra andre virk-
somheder. For eksempel: Styregruppekørekort, Projektleder-
uddannelse, Projekt review, Test review, Modenheds- 
analyse, IT effektivisering, IT Strategi og Leverandørstyring.
Få mere information på www.prominds.dk

ProMinds A/S
Gungevej 2
2650 Hvidovre
Tlf.: 4358 2458
mail@prominds.dk
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Kompetencemål
Hvad skal vi kunne?
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Hvordan udvikler vi os?
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Jobprofiler og relateret 
kompetenceprofil med 
målsætning for ca. 15 
kompetenceområder

Oplæg til proces for 
måling/evaluering

Uddannelsesoplæg
og plan for

gennemførelse

- CV/kompentenceprofil  
 med vurdering af ca. 15  
 kompetenceområder
- ”Gap” analyse
- Uddannelsesplan


