Har du styr på sikkerheden i din virksomhed?
Det kan koste dig dyrt, hvis du som leder eller bestyrelsesmedlem
ikke har styr på sikkerheden i din virksomhed.
Både den organisatoriske sikkerhed og den IT-mæssige.
På dette en-dags-kursus giver vi dig svar på alle dine spørgsmål. Vi hjælper med at
eliminere din usikkerhed. Vi giver dig vejledning i, hvordan du og din virksomhed kommer
videre.
Desuden vil du være forberedt, når den nye EU forordning om persondata træder i kraft.
Kurset ”Organisatorisk og IT-mæssig sikkerhed” henvender sig til ledere og
bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore virksomheder, som ønsker at have styr på
virksomhedens sikkerhed og blive klædt på, så de er klar, når EU’s forordning træder i
kraft.
Som deltager på kurset får du:
• Overblik over muligheder og risici i forbindelse med sikkerhed
• Indblik i EU's persondata forordning, som rammer alle – også din virksomhed
• Inspiration til, hvordan du kommer i gang med at sikre din virksomhed
Solidt forankret i det sønderjyske
Bag kurset står to firmaer, der er solidt forankret i det sønderjyske, og som er din garant
som troværdig samarbejdspartner.
Det er Compass Fairs, Rødekro, og MVR Consult, Vojens.
Begge firmaer er opstået ud fra et behov i det eksisterende marked og med målet om at de
gennem kvalitet, høj service og ny viden forbliver de bedste på deres kerne områder.
På dette kursus har vi også entreret med Kallenbach fra Haderslev, som har stor ekspertise
omkring organisatorisk sikkerhed.
Se mere på www.kallenbach.dk og på www.cccenter.dk samt på www.mvrconsult.dk
Tilmelding til kurset ”Organisatorisk og IT-mæssig sikkerhed” skal ske inden
den 14. august 2017.
Prisen for kurset er 1.500 kroner inkl. forplejning ekskl. moms
Tilmelding skal ske på: http://event.messeteknik.dk/
Meld dig til i dag, så sikre du dig en plads på kurset og får styr på sikkerheden i din
virksomhed.
Venlig hilsen
Jytte Rabæk Schmidt
MVR Consult

Henning Sørensen
Compass Fairs

Program for kurset
”Organisatorisk og IT-mæssig sikkerhed”
Tid: mandag, den 28. august 2017 klokken 09.00 til 16.00
Sted: Compass Congress Center, Brunde Vest 17, 6230 Rødekro
9.00

Kaffe og rundstykker

9.30

Velkomst og præsentation
Bestyrelsens og ledelsens ansvar i forhold til den organisatoriske
sikkerhed og IT sikkerheden i virksomheden
v/ Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult
Overblik over, hvad organisatorisk sikkerhed og IT sikkerhed omfatter i
virksomheden, herunder hvad betyder den nye EU persondataforordning for
din virksomhed
v/ Thomas Kallenbach, Kallenbach

11.00

Kort pause

11.15

Præsentation af værktøjer til gennemførelse af en risikoanalyse og en
risikoplan i forhold til virksomhedens sikkerhed
v/ Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult

12.00

Frokost og netværk

13.00

Café drøftelser i forhold til virksomhedens sikkerhed

14.00

Eksempler på procedurebeskrivelser omkring sikkerheden
v/ Thomas Kallenbach, Kallenbach
Din virksomhed i dag og i fremtiden - hvordan kommer du i gang med at
”sikre” din virksomhed? Hvad er næste skridt?
v/ Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult

15.30

Evaluering og afslutning

Thomas Kallenbach, Kallenbach - selvstændig konsulent med rådgivningsopgaver
indenfor persondatabeskyttelse, udarbejdelse af informationssikkerhedspolitikker og
risikoanalyser. Har siden 1995 arbejdet som IT-chef, udviklingschef og kundeansvarlig
Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult - har siden 2005 arbejdet med
virksomhedsstrategi og -udvikling i mange forskellige virksomheder og brancher i
Danmark. Hun har en lang erfaring med såvel ledelse som projektledelse.

