Nyhedsbrev nr. 17 – November 2014 fra Dansk Maskinhandlerforening

Orientering fra DM-Uddannelse
Emner:
• Salgsteknik for salg- og servicemedarbejdere
Kolding 6. november 2015
HHH

Vi har hermed fornøjelsen at udbyde endnu et kursus i Salgsteknik for salg- og
servicemedarbejdere. Kurset afholdes 30. november og 1. december 2015. Målgruppen
er alle, der har kundekontakt. Det vil sige montører, salgspersonale og lagermedarbejdere.
Det kan også være administrativt personale, der har kontakt til kunder gennem telefonen.
Husk der er mulighed for VEU godtgørelse og betalt ophold for deltagerne. Se de gældende
vilkår for deltagelse i AMU uddannelser.
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DM/HK-Kompetencefond
Husk! Er du ansat under overenskomsten DM-HK/Privat har du mulighed
for at søge kompetencemidler via DM/HK-kompetencefond.
Medarbejdere under DM-HK/privat overenskomsten har ret til 10 dages
uddannelse efter eget valg pr. år. Det vil sige arbejder du på kontor, lager
eller butik har du mulighed for at søge via fonden.
Som noget nyt kan elever og ledere med
ansættelseskontrakt også søge midler fra fonden.

DM-HK/Privat

Uddannelserne skal være inden for overenskomstens område.
Der kan mellem virksomhed og medarbejder aftales et opsparingsforløb
med op til 5 kursusdage pr. år i max. 5 år, dvs. i alt 25 kursusdage.
Såfremt en medarbejder af virksomhedsbetingede årsager ikke kan udnytte de 10 dage fuldt
ud i det enkelte år, er der mulighed for at foretage en opsparing af de overskydende
kursusdage med max. 5 dage pr. år i en periode på max. 5 år.
Forudsætningen for at foretage opsparing af overskydende kursusdage er, at der foreligger
en konkret plan for anvendelse af den foretagne opsparing.
Husk at indsende ansøgningen til fonden inden kursusstart.
Se folderen klik her
For yderligere information kan Helle Helth Hansen kontaktes på tlf. 3917 8953.
Ansøgningsskema finder du på vores
Uddannelsesorientering eller klik her.

hjemmeside

under

Medlemsområdet

–

Skemaet indsendes til Helle Helth Hansen på mail helle@danskmaskinhandel.dk.

Er det et krav fra virksomheden, at en medarbejder følger et bestemt kursusforløb,
kan der ikke søges kompetencemidler. (Ret & pligt)
Der skelnes altså mellem selvvalgt og ret & pligt uddannelser.

3
Sekretariatet . Kokholm 3C, . 6000 Kolding . Tlf.: 3927 0087 . Fax: 3917 8955 . E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

