Nyhedsbrev nr. 2 – maj 2017 fra Dansk Maskinhandlerforening

Orientering fra DM-Uddannelse
Emner:
Momskursus
Overblik over persondataforordningen
Kursuskatalog Erhvervsskolerne Aars 2017/18

Kolding, den 16. maj 2017

Momskursus
Husk tilmelding til de kommende momskurser – I er blevet inviteret elektronisk!
Se invitation med kursets indhold
Målgruppe:
Kurset henvender sig primært til personale med bogholderi/moms ansvar, men er også
relevant for alle, som har berøring med handler med udlandet og/eller handler med og uden
moms.
Kurset afholdes:
Tirsdag den 30. maj 2017 – Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg
Onsdag den 7. juni 2017 – Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted
Torsdag den 8. juni 2017 – TradeCity, Kokholm 3C, 6000 Kolding
Alle 3 steder starter vi kl. 9.00 og slutter kl. 12.00. Herefter vil der være fælles frokost.
Kurset er gratis for ansatte i vores medlemsvirksomheder, og der må gerne deltage flere
fra samme virksomhed.
Seneste tilmelding til Viborg er den 22. maj og til Kolding og Ringsted den 30. maj.
Tilmeld her

Overblik over persondataforordningen
Der vil senere på ugen blive sendt elektronisk tilmelding vedrørende kursus omkring den
nye persondataforordning.
Kurset kommer til at fokusere på følgende punkter:
• Overblik – hvad er nyt, kort fortalt
• Data - samtykke, følsomme data, opbevaring, beskyttelse og sletning
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•
•

Dokumentationskrav
Håndtering af data i praksis / teknisk
- Data – hvor er mine data lagret og hvad skal jeg kunne?
- Medarbejderdata – hvad skal jeg gøre?
- Kundedata – hvad skal jeg gøre?

Kurset holdes i Kolding den 28. juni, så sæt kryds i kalenderen.
Derudover vil kurset også blive udbudt 2 gange i slutningen af september – datoer og sted
er dog endnu ikke fastlagt, nærmere info følger snarest.

Kursuskatalog Erhvervsskolerne Aars 2017/18
Erhvervsskolerne Aars har netop udgivet kursuskatalog, med kurser som er relevante for
medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening.
Se hele kataloget her
Vi vil i den forbindelse fremhæve, at der er sat startdato på de meget populære uddannelser
– Grundlæggende lederuddannelse og Sælgeruddannelsen.
Sælgeruddannelsen kører over 3 moduler i efteråret med start den 23. oktober 2017.
Tilmelding foregår på efteruddannelse.dk – kviknummer 861403SALG-217.
Grundlæggende lederuddannelse kører over 5 moduler i efteråret og vinteren med
start den 10. oktober 2017.
Tilmelding foregår på efteruddannelse.dk – kviknummer 861403DGL-217.
Ud over det finder du kurser indenfor både mekanik, kommunikation, salg og lager og
logistik.
Vi opfordrer til, at I printer kataloget og lægger det rundt omkring i virksomhederne, så alle
medarbejdere kan finde inspiration til efteruddannelse.
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