
Hvem er jeg?

Ledelse Læring Udvikling

Jeg hedder Martha Voss og driver en 

konferencevirksomheden NENUC. Jeg holder 

foredrag, kurser og konferencer indenfor 

områderne 

• Ledelse af mennesker

• Læring om heste

• Udvikling og innovation med heste

Vil du holde en workshop omkring forandringer 

i din virksomhed, medarbejderudvikling eller 

har du brug for en innovationsguide?

Mangler du en underviser, der kan gå ind og 

tage et hold kursister i Ledelse i praksis?

Lad dig inspirere på de næste sider, og lad os 

snakke nærmere sammen

Østergade 23,  6823 Ansager, Tlf. 21 28 66 38, martha.voss@nenuc.dk.

Hjemmeside www.nenuc.dk. CVR nr. 39 02 67 59.

Martha Voss
Cand. Agro., underviser, coach og hesteekspert.
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En engagerende 

foredragsholder

Book et foredrag, der er humoristisk, 

engagerende og har faglig indsigt. Mine 

foredrag henvender sig altid til publikum, og 

jeg tilrettelægger en stor del efter dine input. 

Et foredrag er typisk 2 timer med en pause 

halvvejs, og jeg lægger som regel op til at 

engagere publikum i foredraget med 

kommentarer og spørgsmål.

Priser og praktiske forhold afhænger af 

foredraget, stedet og publikum. Skriv eller ring 

og hør nærmere.

Sund fodring af 

heste

Et klassisk foredrag om de grundlæggende ting 

i fodring af heste med vægt på betydningen af 

et godt basisfoder for hestens sundhed.

Som fodringsekspert er jeg uvildig. Jeg sælger 

ikke foder, jeg sælger viden, så publikum 

bliver bedre i stand til selv at manøvrere i 

foderjunglen.

Led forandring Med det dobbelttydige i overskriften henviser 

jeg til, at ikke alle er lige begejstrede for de 

forandringer, som sker. Uanset om det er force 

majeure eller man i organisationen har 

vedtaget at ændre på ting.

Derfor er en synlig ledelse af forandringerne så 

vigtig. Ikke kun for ledelsen, men for hele  

organisationen. I dette foredrag vil jeg bruge 

min viden og erfaringer med forandringer til 

bud på, at flere arbejder med og gør

forandringer til en sport frem for en svøbe.

Ledelse



En driftssikker 

underviser

Med mange års erfaring som lærer på 

forskellige landbrugsskoler kender jeg til 

værdien af god undervisning, og jeg kan levere 

varen.

Min undervisning er varieret og i høj grad med 

udgangspunkt i kursisternes baggrund.

Jeg håndterer flere fag i den biologiske ende af 

spektret, især indenfor hold af heste, men 

pelsdyr har jeg også haft på specialehold. 

Med mange år som underviser på Landbrugets 

Lederuddannelse har jeg ført adskillige 

studerende op til eksamen som agrarøkonomer 

samt fag på Akademiuddannelsen i Ledelse:

Ledelse i praksis – seneste hold på 13 

studerende fra Grindsted Landbrugsskole med 

en gennemsnit på 9,75.

Projektstyring i praksis. Seneste hold 2016, 

Grindsted Landbrugsskole.

Organisation og arbejdspsykologi. I øjeblikket 

underviser jeg et hold agrarøkonomer i dette 

fag på Nordjyllands Landbrugsskole.

Workshop eller 

vikar

Skal du holde temadage og vil gerne have et 

frisk pust med udefra, så kontakt mig og lad os 

sammen snakke om mulighederne.

Det kan også være, du bare har brug for en 

vikar i en snæver vending, det har jeg også 

håndteret.

Kig ind på min hjemmeside, www.nenuc.dk og 

download CV for nærmere oplysninger.

Læring

http://www.nenuc.dk/


En inspirerende 

innovationsguide

Gennem mange år som fastansat 

landbrugsskolelærer arbejdede jeg for at 

inspirere de unge til at blive selvstændige. At 

finde ud af, hvad de brændte for og udarbejde 

en strategi for at nå sit mål. Som uddannet 

innovationsguide og som selvstændig 

iværksætter, idet jeg jo har taget min egen 

medicin. Jeg har erfaring med arbejdet for at 

starte egen virksomhed, også de bøvlede 

detaljer med jura, økonomi m.v.

Workshop eller 

innovationscamp

Har du brug for en tovholder til at arrangere en 

workshop om iværksætteri – eller en camp med 

overnatning og mere dybdegående arbejde, så 

har jeg erfaringen på flere niveauer, fra det 

hyggelige i en spejderhytte til det mere 

fashionable konferencekoncept med 

kursuscenter, pindemadder og buffet.

Jeg tager altid udgangspunkt i dine deltagere 

og jeres behov. Lad os mødes og tale nærmere 

om det. Du er velkommen til at ringe på mobil 

21 28 66 38.

Reference: Lene Søholt Jacobsen, 

Grindsted Landbrugsskole, tlf. 7532 0722

Udvikling


