Nyhedsbrev nr. 9 – August 2016 fra Dansk Maskinhandlerforening

Orientering fra DM-Uddannelse
Emner:
Tilmelding til efterårets sælger- og lederuddannelser NU!
Økonomikursus – Bonanza – Tilmeldingsfrist 9. september

Kolding, den 18. august 2016

Tilmelding til efterårets sælger- og lederuddannelser NU!
Det er lige nu, du skal sørge for at få tilmeldt dig henholdsvis sælger- og lederuddannelse,
som bliver udbudt i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars, hvis du har ønsker om det.
Det er meget vigtigt med opbakning til disse uddannelser, da der desværre har været for
mange aflysninger på grund af manglende tilmeldinger. 4 uger før kursusstart skal
erhvervsskolerne beslutte sig for, om holdet skal oprettes af hensyn til underviserne, så det
er meget vigtigt, at du tilmelder dig lige nu!
Sælgeruddannelsen er planlagt til at starte den 26. september, hvilket vil sige at sidste frist
for tilmelding er på mandag den 29. august
Læs mere om uddannelsen her.
Den grundlæggende lederuddannelse er planlagt til at starte den 11. oktober, hvilket vil sige
at sidste frist for tilmelding er mandag den 12. september.
Læs mere om uddannelsen her.
Gå til tilmelding

Økonomikursus – Bonanza – Tilmeldingsfrist 9. september
Dette spændende og anderledes økonomi-kursus afholdes 11. – 12. oktober 2016 i
Kolding. Kurset tager i stedet for regneark og uendelige rækker af tal udgangspunkt i
visualisering og en række værktøjer, der med fokus på virksomhedsøkonomi, nøgletal,
økonomisk kommunikation og dine udfordringer giver en langt større forståelse af
økonomi.
Vi har testet konceptet og er overbeviste om, at det er velegnet og udbytterigt i form af
forbedret bundlinje for vores medlemsvirksomheder.
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Kursets indhold
• Introduktion -> Kobling til virksomhedens økonomi.
• Fokus på vigtige nøgletal for virksomheden.
• Virksomhedsspillet Rodeo – økonomiske konsekvenser af egne handlinger.
• Cash Flow og Likviditet – dine muligheder for vækst og overlevelse.
• Jeres egen økonomi – mulighed for at arbejde med egne tal med fokus på det vigtige,
det værdiskabende.
Formål og udbytte ved at lære jeres ledere og medarbejdere om økonomi
• Forstå de økonomiske sammenhænge i regnskabet og hvordan nøgletallene påvirkes.
• Hvor tjener vi pengene? Hvor taber vi dem?
• Det er ikke nok bundlinjen ser god ud…. Likviditeten afgør dine muligheder!
• Bliv klædt på til at håndtere dialogen med banken og revisoren.
• Lagerbinding og lagerværdi – nedskrivninger.
• Med udgangspunkt i egne tal bliver det nemt at identificere praktiske tiltag, der kan
forbedre økonomien.
• Hvordan skabes værdi i virksomheden
• Større ejerskab – mere økonomisk fokus – bedre bundlinje!
Hvem:
• Ledende medarbejdere (butiks- og lagerchefer, værkfører m.fl.)
• Sælgere
• Medarbejdere i økonomiafdelingen
• Ejere
• Direktører
Sted: Restaurant Tre Roser, Grønningen 2, 6000 Kolding
Dato: 11.- 12. oktober 2016
Pris: kr. 1.500,- plus moms
Tilmelding senest den 9. september 2016 til Dorthe Thomsen på mail:
dorthe@danskmaskinhandel.dk – oplys deltagernavn, firma, telefonnummer og
mailadresse.
BEMÆRK! Der er begrænset antal pladser.
Et par udtalelser fra tidligere deltagere:
”Havde aldrig troet at økonomi kunne være sjovt og spændende!”
”Det er mine penge og mig, der løber risikoen – derfor vil jeg også have helt styr på tallene.”
”Økonomi er ikke noget jeg normalt bruger meget tid på, men den her måde uden en masse
regneark gjorde det interessant for en praktiker som mig.”
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