Talentprogram

Innovation & entreprenørskab

ERHVERVS
TALENTER

Vil du arbejde med innovation og
entreprenørskab?
Erhvervstalenter er for dig, som ønsker at arbejde med erhvervsrettet
innovation og entreprenørskab. Deltag i workshops og få mulighed
for at arbejde projektbaseret med nogle af landets førende eksperter
og virksomheder. Lær andre unge at kende, som brænder for det
samme som dig, og lær af de dygtigste.

Hvad er Erhvervstalenter?
Undervisningen foregår kl. 16.00-19.00
fordelt over 2 semestre, i alt 50 timer.
Hvert semester består af 5 basismoduler og virksomhedsbesøg, som
tilrettelægges i samarbejde med
førende eksperter og virksomheder.
Programmet tilrettelægges i samarbejde med udvalgte virksomheder
og består af faglige oplæg, workshops
og projektarbejde inden for entreprenørskab, innovation, produkt- og

konceptudvikling, ledelse og samarbejde, events, kommunikation og
markedsføring.
Gennem teori og praksisnære øvelser
får du indsigt i kreative arbejdsprocesser og får inspiration til, hvordan
innovative ideer kan omsættes til
nye forretningsområder, bæredygtige
produkter og serviceydelser.

Programmet fokuserer samtidig på
ledelsesmæssige og kommunikative
færdigheder, projektledelse, samt
sammensætning og motivation af
teams.

På vores temacamp får du mulighed
for at afprøve din nye viden i praksis,
hvor du arbejder med en konkret case
eller sammen med en virksomhed.
Alt sammen i et fællesskab med andre
talentfulde og innovative unge fra
erhvervsuddannelserne.
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Akademiet for Talentfulde Unge Øst har mere end 10 års erfaring med
talentudvikling og samarbejder med nogle af landets førende eksperter og
opinionsledere fra universiteter, virksomheder og organisationer. I dag følger
2.400 talentfulde unge ATU Østs programmer.

“ATU har lært mig, at det er
okay at drømme stort og har
givet mig redskaberne til at
nå mine mål”
Lucas Honore (19), ATU.

ATU Øst tilbyder fem programmer
ATU programmet - til gymnasieelever
Junior Talent - til 8. og 9. klasse
Yngre Talenter - til 6. og 7. klasse
Erhvervstalenter - til erhvervsskoleelever
Cyber Talent Akademi – til elever på ungdomsuddannelser
Åbent Akademi er et ekstra tilbud til alle vores elever, deres lærere
og kammerater på alle vores programmer.
ATU er medlem af ECHA – et europæisk netværk, der har fokus på at
sætte en stærkere agenda for talentudvikling i Europa.

Læs mere på
www.talentfuldeunge.dk

Følg os på
og
#talentfuldeunge

