Arbejdsmoral, etik og iværksætteri

Beskrivelse
Som selvstændig i mere end 20 år har Lars Thulin absolut en holdning til ansatte og hvordan han ser verden.
Ligeledes har han ca. 5 års erfaring fra undervisningsmiljøet på en videregående uddannelse. En tur i militæret
ændrede hans syn på verden, og har været med til at gøre ham til den, han er i dag.
Lars Thulin fortæller også om at være ansigtsblind. Se evt. klippet fra dr.dk, hvor Qvotrup interviewer han (3
min.). Klik her
Lars er direktør i Centex - læs evt. mere her
Centex har siden 2000 haft stor succes med at levere IT og netværksløsninger på vestjysk maner. Vi er
eksperter i IT, og med vores dygtige og erfarne konsulenter kan vi tilbyde en bred stabel af kompetence til at
løse ethvert IT problem.Vi ved at jeres IT er enormt vigtigt for at opretholde virksomhedens drift og derfor gør vi
alt hvad vi kan for at passe ekstra godt på det. Vi har en række værktøjer til at overvåge systemer så vi kan
forebygge problemer og i de fleste situationer løse dem inden kunden bliver berørt. Ved nedbrud får vi alarmer
med det samme og kan derfor reagere døgnet rundt.
Foredragene holdes med kant, humor og med udgangspunkt i virkeligheden.
Oplæg 1:
Etik og moral på arbejdspladsen:
Hvorfor er det vigtigt ikke at have kasket på i timen osv. (udgangspunkt i struktur – hvis man starter med
at redde sin seng om morgen er dagen godt begyndt)
Krav til underviser / elev
Jobsamtalen
Løn – forventningerne fra begge sider
Generelt om frisør og den slags private ting i arbejdstiden
Oplæg 2:

Hvordan bliver jeg selvstændig - hvad kræver det?
Præsentation af Lars´baggrund
Der skal knokles!
Nej – du skal ikke på barsel det første år...
Lad være med at ansæt familie.
Det tager tid og flid at tjene penge.
Pas på din rolle – lige pludselig sidder du i en stilling i dit eget firma, som du aldrig ville søge efter i avisen.

Mål
Formålet er få eleverne til at se arbejdslivet fra et lidt andet perspektiv.
Sted

Oplægget foregår på jeres skole.
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