Nyhedsbrev nr. 11 - December 2013

Orientering fra DM-Uddannelse
Emner:
• Generationsskifte – er du klar?
• Jurakursus
• Have-Parkmekaniker uddannelsen

Kolding den 18. december 2013
HHH

Generationsskifte - er du klar?
Indenfor de næste 10 år forventes halvdelen af alle maskinhandlere i Danmark at skulle
generationsskifte, iht. DM’s rapport ”Maskinhandleren i år 2020”. Det er temmelig mange,
og langt fra alle har allerede en køber til virksomheden.
Selv hvis du overdrager til et familiemedlem, er der nødvendige overvejelser at gøre sig:
Hvad med gæld, reklamationer og skat?
Og fastsættelse af salgsprisen? Evt. trinvis overgang?
Hvis du skal ud at finde en køber, er det nemmere at finde én, hvis virksomheden er gjort
klar til salg. Jo bedre, du er forberedt på generationsskifte, jo bedre pris kan du
sandsynligvis få for din virksomhed.
Men hvad er det, du skal forberede?
DM indbyder til et info-arrangement onsdag den 5. marts 2014 kl. 16.00-18.30 i DM’s
lokaler i Kolding, hvor statsautoriseret revisor Konrad Jensen-Dahm og advokat Eva Kaya
giver stof til eftertanke til dit generationsskifte.
Pris: Det er gratis at deltage i dette informationsmøde.
Tilmelding til Helle Helth Hansen på mail: helle@danskmaskinhandel.dk – oplys
deltagernavn, firma, telefonnummer og mailadresse senest mandag den 10. februar 2014.

Jurakursus
Trænger sælgere i salgsafdelingen og butikken til at få et skub og
viden om jura omkring salg af maskiner – så var det måske en god
ide at deltage i DM-akademikursus.
Erhvervsret og Jura – Rollen som professionel rådgiver
Kurset er et endagskursus og afholdes den 26. februar, 4. marts
og 6. marts 2014 – tilmelding til sekretariatet senest mandag den
3. februar 2014.
Kursusleder: Advokat Eva Kaya
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Formål
At give deltageren et overordnet indblik og viden omkring relevant lovgivning, som er
gældende, når man er beskæftiget med salg, markedsføring og rådgivning af maskiner til
landbrug, maskinstationer, institutioner m.m.
Mål:
At deltageren er bevist omkring, hvilke juridiske forhold man skal være opmærksom på i
salgsprocessen før, under og efter salget/handlen er gennemført.
Markedsføringsloven
• God markedsføringsskik
• Vildledende og utilbørlig markedsføring
Aftaleloven
• Ugyldige aftaler
Købeloven
• Købeaftalens indgåelse
• Opfyldelse af aftalen
• Misligholdelse, herunder forsinkelser
• Fejl og mangler
• Ophævelse af aftalen
• Garanti og reklamationsret
Produktansvar
• Mellemhandleransvar
Anden relevant lovgivning
• Insolvens / betalingsstandsning / konkurs
• Inkasso, herunder ”den forenklede inkassoprocedure”
Målgrupper for kurset
• Nye sælgere/salgskonsulenter
• Juniorsælgere
• Eksisterende sælgere, som ønsker et ”fresh–up”
• Salgschefer
• Butiksansatte (med ansvar for f. eks. salg af serviceløsninger have/park maskiner
m.m.)
Kurset udbydes til medlemsvirksomheder indenfor sekretariatet, som er Dansk
Maskinhandlerforening, Maskinleverandørerne og GAFSAM.
Kursussted: ved sekretariatet, Kokholm 3 A, 6000 Kolding
Kursusdage:
Den 26. februar 2014 kl. 9.00 – 16.00 eller
Den 4. marts 2014 kl. 9.00 – 16.00 eller
Den 6. marts 2014 kl. 9.00 – 16.00
Pris:
Kursus og forplejning
Der kan ikke søges VEU godtgørelse.

kr. 995,- plus moms
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Tilmelding til Helle Helth Hansen på mail: helle@danskmaskinhandel.dk – oplys
deltagernavn, firma, telefonnummer og mailadresse samt kursusdato senest mandag den
3. februar 2014.

Ny uddannelse: Have-Parkmekaniker
Kort fortalt om uddannelsen:
Uddannelsen som have-parkmekaniker udbydes som en individuel tilrettelagt uddannelse,
hvor indholdet i uddannelsen er sammensat i samarbejde med branchen og de udbydende
skoler.
For at påbegynde et uddannelsesforløb med en elev skal virksomheden godkendes af
skolen, herefter kan virksomheden indgå en uddannelsesaftale med en elev. For at
påbegynde en uddannelse som have-parkmekaniker skal eleven have gennemført et
grundforløb fra den erhvervsfaglige fællesindgang Bil, fly og andre transportmidler eller
have opnået tilsvarende kompetencer.
Varigheden af uddannelsesforløbet efter et grundforløb er 2 år, hvor eleven skal på 2
skoleperioder af 7 ugers varighed samt et afsluttende skoleforløb på 8 uger. Da
uddannelsen udbydes i samarbejde mellem skolerne: HANSENBERG i Kolding, Selandia i
Slagelse og Erhvervsskolerne i Aars, skal eleven begynde med 1. skoleperiode på
HANSENBERG efterfulgt af 2. skoleperiode på Selandia, og afslutte med 3. skoleperiode
på Erhvervsskolerne i Aars, hvor den afsluttende prøve ligeledes finder sted. Når den
afsluttende prøve er bestået, og den afsluttende praktikerklæring er udstedt, udsteder
skolen et uddannelsesbevis.

7 gode grunde til at ansætte en elev på kort og lang sigt
I uddannelsen som have-parkmekaniker får eleven kompetencer i forhold til:
• Reparation af alle relevante maskiner med den nyeste teknik
• Kundepleje, overblik, agere hensigtsmæssigt i pressede situationer
• Vejledning og rådgivning af kunder i valg af deres maskine
• Vejledning og rådgivning af kunder i vedligeholdelse af deres maskine
• Professionel kundebetjening både på værk sted og i butik
• Organisering og markedsføring
• Indsigt i de markedsmæssige og økonomiske forhold
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Der er tre brochurer om uddannelsen:
 Have-Parkmekaniker - Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler
 Til virksomheder – Have-Parkmekaniker
 Tag et ansvar – tag en lærling
Alle tre brochurer ligger på vores hjemmeside under Branchens grunduddannelser.
Ovennævnte artikel er også udsendt i Uddannelsesorientering Nr. 11.
Alle tre brochurer ligger på vores hjemmeside under Branchens grunduddannelser.
Ovennævnte artikel er også udsendt i Uddannelsesorientering Nr. 11.

DM og DAF/ABAF sekretariatet mellem jul og nytår
DM-sekretariatet holder juleferielukket fra den 20. december 2013 kl. 12.00 til 6. januar
2014.
Er der brug for akut rådgivning mellem jul og nytår kan vi træffes:
Klaus Nissen mobil 2029 5971
Helle Helth Hansen mobil 6168 5707
For DM-Arbejdsgiverrådgivning (overenskomstmæssige spørgsmål) kan DAF/ABAF
sekretariatet træffes alle hverdage omkring jul og nytår på tlf. 3331 4555 samt
Den 23. december:

Eylem Türksal tlf. 4194 8156

Den 27. og 30. december: Eylem Türksal tlf. 4194 8156
Pernille Mahler Larsen tlf. 4194 8162
Vi ønsker alle en glædelig jul
samt et lykkebringende 2014
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