Nyhedsbrev nr. 4 – august 2017 fra Dansk Maskinhandlerforening

Orientering fra DM-Uddannelse
Emner:
Gratis webinar om kreditpolitik og fremtidens Inkasso – del 2
Infomøde om persondataforordning
Sælgeruddannelsen
Grundlæggende lederuddannelse
Bonanza økonomiforståelse
Kurser Have- og parkmaskiner
GVS-mesteruddannelsen
Boliginstallatør - vand og afløb

Kolding, den 29. august 2017

Gratis webinar om kreditpolitik og fremtidens Inkasso – del 2
Det er ved at være tid til del 2 af webinaret om inkasso – du kan stadig være med selv om
du ikke deltog i 1. del.
Dårlige betalere støder de fleste virksomheder på. Desværre - for det er både irriterende
og tidskrævende. Hvis du er enig, kan du se eller gense del 1 og samtidig tilmelde dig del
2 her
Webinaret afholdes af Torben Stohn fra Advokaternes Inkasso Service den 6. september
2017, kl. 16:30.
Følgende emner vil blive gennemgået:
•
•
•

Rykker- og inkassoprocessen
Gebyrer og renter
Præsentation af rykker- og inkassomodulet i Billy

Webinaret vil være af ca. 1 times varighed, hvor du kan stille spørgsmål eller blot lytte
med. Målgruppen er primært ledere, økonomiansvarlige og bogholdere.
Når du er tilmeldt, vil du få dage inden webinaret modtage et link og instruktioner i,
hvordan du kan deltage.
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Infomøde om persondataforordning
Den 28. juni holdt vi det første af 3 infomøder omkring persondataforordningen.
Advokat Eva Kayas budskab er blandt andet, at I ikke behøver købe store forkromede
løsninger til at håndtere det. I kan sagtens håndtere det selv, men det kræver, at I laver en
plan for hvad der skal ske - og at dem der bliver ansvarlige for det, får de resurser der skal
til.
Husk at tilmelde dig kurserne i Aarhus den 27. september eller Slagelse den 28. september,
hvis du ikke allerede har gjort det.
Tilmeld her

Sælgeruddannelsen
Sælgeruddannelsen kører over 3 moduler i efteråret med start den 23. oktober 2017.
Tilmelding foregår på efteruddannelse.dk eller erhvervsskolerne.dk – kviknummer
861403SALG-217.
Salg er et håndværk der kræver det rigtige værktøj, hvis resultatet skal blive godt. Du kan
sikkert allerede meget, men det er altid inspirerende at lære nyt og få nye input – også fra
kollegaer i branchen. Derfor udbyder Dansk Maskinhandlerforening i samarbejde med
Erhvervsskolerne Aars igen i år en uddannelse målrettet sælgerne i maskinforretningerne.
Læs mere og tilmeld her
Det siger en deltager fra sidste hold:
Jørgen Kragh fra Maskinpartner A/S har arbejdet som selvlært sælger i 8 år siger: ”Jeg er
blevet meget mere bevidst om vigtigheden af at kommunikere rigtigt med kunderne. Tale er
et vigtigt redskab for mig som sælger, og jeg har fundet ud af, at jeg skal arbejde med at få
mine kunder til at tale mere, og så skal jeg være god til at lytte”. Jørgen ser sig selv som en
god sælger, men han siger også om sin deltagelse: ”Selv den bedste kan blive bedre – og
det har været meget inspirerende og lærerigt at deltage og vores underviser har været god
til at trække vores hverdag ind i undervisningen”.

Grundlæggende lederuddannelse
Grundlæggende lederuddannelse kører over 5 moduler i efteråret og vinteren med
start den 10. oktober 2017.
Tilmelding foregår ved at kontakte Malene Terp på Erhvervsskolerne Aars på 9698 1071.
Der stilles større krav til ledelse i dag end tidligere. Rigtig mange ledere er blevet ledere,
fordi de var dygtige inden for deres fagområde eller bare fordi, der ikke lige var andre til at
tage pladsen som leder, da den blev ledig. Alle disse selvudlærte ledere, der har gjort det
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godt gennem årene, har behov for at få nogle brugbare redskaber i deres dagligdag, når det
kommer til ledelse af medarbejdere, der i en presset hverdag skal yde deres allerbedste og
samtidig opleve arbejdsglæde og være motiverede.
Læs mere og tilmeld her
Det siger deltagere fra sidste hold:
”Jeg er blevet langt klogere på min egen stil som leder og kan nu se behovet for at behandle
mine medarbejdere forskelligt for at få de bedste resultater” Sådan siger Michael Thestrup,
der til dagligt er lagerchef hos PN Maskiner. ”Jeg er mere opmærksom på forskelligheden
blandt mine medarbejdere nu og det gør, at jeg er i stand til at sætte de rigtige kollegaer
sammen til at løse opgaver, så resultatet bliver godt og arbejdet glider nemmere”.
”Det der gør kurset meget relevant for mig er, at de emner som vi arbejder med undervejs i
forløbet, alle kan relateres til min hverdag. Det er ikke teori for teoriens skyld, men brugbart
værktøj, som jeg kan tage med hjem i virksomheden og sætte i spil med det samme”, udtaler
Lasse Jensen, der er ny i jobbet som værkfører hos Agrotek i Hobro

Bonanza økonomiforståelse
Det populære Bonanza økonomiforståelses kursus, hvor du blandt andet får mulighed for at
arbejde med dine egne tal, er tilbage.
Dette spændende og anderledes økonomi-kursus afholdes 5. – 6. december 2017 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.
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!
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Hvem:
Ledende medarbejdere (butiks- og lagerchefer, værkfører m.fl.), sælgere, medarbejdere i
økonomiafdelingen, ejere, direktører
Sted: Kolding – nærmere info følger
Dato: 5.- 6. december 2017
Pris: kr. 2.500,- plus moms inkl. middag og overnatning (normal pris for kurset 6.000,-)
Tilmelding:
Senest den 1. november 2017 til Dorthe Thomsen på mail: dorthe@danskmaskinhandel.dk
– oplys deltagernavn, firma, telefonnummer og mailadresse.
BEMÆRK! Der er begrænset antal pladser.
Tidligere deltagere siger:
”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.”

Kurser Have- og parkmaskiner
Følgende kurser er nu åbne for tilmelding.
48573: 2- og 4-taktsmotor, rep. af have/parkmaskiner – opstart 19/9
48505: Håndholdt have/parkmask, just. og enkel rep. – 1/11 og 8/11
48503: Håndholdt have/parkmask, fejlfinding og rep. – 30/10 og 6/11
Mere info og tilmelding her

GVS-mesteruddannelsen
- starter den 2. november 2017
Uddannelsen til GVS-mester er en deltidsuddannelse, hvor du er på skole i to dage om ugen
- i alt cirka 140 dage fordelt over 2 år.
Efter den fulde uddannelse til GVS-mester er du kvalificeret til selvstændigt at projektere,
installere og varetage driften af systemer inden for gas og VVS.
Du er samtidigt berettiget til at ansøge om autorisation på gas-, vand- og sanitetsområdet –
også kendt som autoriseret VVS-installatør.
Uddannelsesforløbet er baseret på en lang byggefaglig og teoretisk uddannelsestradition i
Horsens.
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Som et ekstra tilbud kan du indlægge kloakmestereksamen i uddannelsen. På den måde
kan du både blive kvalificeret til at være autoriseret kloakmester og GVS/VVS-installatør
efter endt uddannelse.
GVS-mester og kloakmesteruddannelsen foregår i samme studiemiljø på Learnmark
Horsens, Vejlevej 150, 8700 Horsens.
Adgangskrav
For at blive optaget på uddannelsen skal du have relevant erhvervsuddannelse inden for
VVS-området og en arbejdserfaring på minimum 2 år efter bestået svendeprøve som VVSmontør, landbrugsmaskinsmed, blikkenslager eller lignende.
Andre med tilsvarende viden sammen med dokumenteret erhvervserfaring inden for VVS
kan optages på uddannelsen.
Ingeniører, maskinmestre og bygningskonstruktører kan også deltage i uddannelsen med
mulighed for at få merit for en del af fagene.

Boliginstallatør - vand og afløb
- nyt hold starter den 2. november 2017
Uddannelsen Boliginstallatør - vand og afløb giver folk med smede-, VVS- eller tilsvarende
baggrund mulighed for få delautorisation til at udføre vandinstallationer og afløbsarbejde
over terrænhøjde i boliger.
Uddannelsen gennemføres som deltidsuddannelse med 2 skoledage om ugen fordelt over
13 måneder med i alt cirka 80 skoledage.
Delautorisationen omfatter
•
arbejde med vandinstallationer
•
afløbsarbejde over terrænhøjde i boliger
•
tilslutning af vandstikledning til vandforsyningens anviste tilslutningssted i
boliger med individuel afregning, der anvendes til helårsbeboelse, herunder lejligheder,
række- og parcelhuse samt sommerhuse.
Undervisningen foregår sammen med studerende fra den 2-årige GVS-mesteruddannelse.
Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvorefter du med en bestået eksamen er berettiget
til at ansøge Sikkerhedsstyrelsen om Del-autorisation, vand og afløb i boliger.
Undervejs i uddannelsen har du mulighed for at deltage i kloakmesteruddannelsen.
Du har også mulighed for enten direkte eller på et senere tidspunkt at tage et år mere og få
den fulde GVS-mesteruddannelse og hermed mulighed for den fulde autorisation som VVSinstallatør.
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Adgangskrav
Du har direkte adgang til uddannelsen med en erhvervsuddannelse inden for smede- eller
VVS-området, hvis du har 2 års erhvervserfaring.
Du har også mulighed for adgang til uddannelsen med en anden erhvervsuddannelse
suppleret med relevant opkvalificering samt 2 års relevant erhvervserfaring.
Ingeniører, bygningskonstruktører og maskinmestre kan deltage i uddannelsen og tilmed få
merit for en del af fagene.
Infomøde om begge uddannelser den 5. september kl. 18.30 - Vejlevej 150, 8700
Horsens
Du kan tilmelde dig uddannelserne hos
Jette V. Nielsen, kursussekretær
E: jvni@learnmark.dk
T: 88 16 36 47
Når du tilmelder dig, skal du huske at angive din forudgående uddannelse og
erhvervserfaring.
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