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Føroyskir leiðarar til Sveis at menna seg
Fyri triðju ferð bjóðar oljufelagið Statoil Faroes nú føroyskum fyritøkum at
søkja fíggjarligan stuðul til heimskenda og høgt metta leiðsluskeiðið
Orchestrating Winning Performance, sum IMD skipar fyri í Sveis í døgunum
frá 23. til 28.juni. Hetta er at meta sum stuðul til førleikamenning, sum í
fyrstu syftu er við til at menna einstøku fyritøkurnar, men sum uppá sikt eisini
skal vera við til at menna føroyska samfelgið til framtíðar avbjóðingar og
møguleikar. IMD, International Institut For Management Development er ein
av fremstu skúlum av sínum slag. Við støðu í Lausanne, Sveis, er skúlin ein
alheims fundarstaður fyri leiðarar úr øllum heiminum. Skeiðið er ætlað
ovastu leiðslu í stórum og miðalstórum fyritøkum. Í lýsing í føroyskum
miðlum sigur Statoil Faroes, at OWP gevur luttakarunum ein einastandandi
møguleika til djúphugsni í seks dagar við spildurnýggjari greining, sum gevur
yvirlit yvir alt frá heimsbúskapi til persónliga leiðslu. Tú fert eisini at
alheimsgera tíni sambond við starvsfelagar úr øllum heiminum verður sagt.
Síggja møguleikar í krepputíðum Fyrstu ferð føroyingar vóru á skeiðinum var í
2009, tá 16 luttóku. Skúlin, sum hvørt ár heldur skeið fyri túsundtals
luttakarum úr øllum heiminum, hevur fleiri ferðir fingið altjóða viðurkenning.
Eitt nú hava heimskend búskaparbløð sum The Financial Times og The
Economist kosið skúlan sum heimsins besta av sínum slag. OWP skeiðið er
sprottið úr aljtóða búskaparkreppuni í 2008 og hevur eitt av endamálunum
við undirivísingini verið at geva luttakarunum innlit í, hvussu teir skulu
fyrihalda seg til stórar avbjóðingar, sum eitt nú búskaparkreppur hava við
sær. At læra fólk at síggja møguleikar hóast svørt skíggj eru á
búskaparhimmalinum. Fyrstu ferð føroyingar luttóku vóru har 240 leiðarar og
stjórar úr 45 londum. Hesir umboðaðu fíggjarliga økið, orkuøkið, teleøkið, KT,
shipping, matvøruídnað og ídnaðarfelagsskapir. Seinasta freist at søkja til
OWP skeiði í juni er 7. mars og kann ein venda sær til aimj@statoil.com og
fáa umsóknarblað.

