Nyhedsbrev nr. 8 – december 2017 fra Dansk Maskinhandlerforening

Orientering fra DM-Uddannelse
Emner:
Rollen som professionel rådgiver – salgsjura
Kursus i ansættelsesretlige problemstillinger
Jobrelateret fremmedsprog
Kursus Have- og parkmaskiner

Kolding, den 13. december 2017

Rollen som professionel rådgiver – salgsjura
Trænger du som sælger eller ansat i salgsafdelingen eller butikken til at få opdateret dine
kompetencer og din viden om juraen i forbindelse med salg af maskiner, så er det nu, du
skal slå til.
Formål:
At give deltageren et overordnet indblik i 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.
Se hele invitationen med emner her
Målgruppe for kurset:
Nye sælgere/salgskonsulenter, juniorsælgere, salgschefer og butiksansatte.
Underviser: Eva Kaya
Praktiske informationer:
Onsdag den 17. januar 2018 kl. 9.00 – 16.00 – TradeCity, Kokholm 3C, 6000 Kolding –
Indgang A – lokale K1
Prisen for kurset inkl. forplejning er kr. 1.095,- + moms
Sidste frist for tilmelding er 10. januar
Invitation er udsendt elektronisk, men du kan også tilmelde dig her

Kursus i ansættelsesretlige problemstillinger
På dette minikursus i ansættelsesret tages udgangspunkt i de meget konkrete
problemstillinger, som fylder i dagligdagen hos medlemsvirksomhederne, eller som man i
det daglige kan være tilbøjelig til at overse.
Se hele invitationen med emner her
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Målgruppe for kurset:
Kurset henvender sig primært til ledere og ansatte i personaleadministrationen.
Underviser: Birgit Karlsen
Praktiske informationer:
Kurset afholdes 3 steder i landet og er gratis for aktive medlemmer og deres
medarbejdere. Alle kurserne er fra 9.00 – 12.00 med efterfølgende frokost.
Onsdag den 7. marts – TradeCity, Kolding (Tilmeldingsfrist 1. marts)
Tirsdag den 13. marts – Best Western Golf Hotel, Viborg (Tilmeldingsfrist 10. februar)
Onsdag den 21. marts – Scandic, Ringsted (Tilmeldingsfrist 17. februar)
Invitation er udsendt elektronisk, men du kan også tilmelde dig her

Jobrelateret fremmedsprog
Engelsk er efterhånden en forudsætning for at kunne begå sig i branchen. Der er behov for
engelsk i forhold til at læse manualer og lignende og handel på tværs af landegrænser er
også blevet hverdag i mange maskinforretninger.
Derfor tilbyder Erhvervsskolerne Aars brancherelateret engelsk på et niveau, hvor alle kan
være med.
Vi hører oftere og oftere, at der er behov for at øge den generelle sprogkompetence blandt
medarbejdere i branchen. Det gælder både montører, sælgere og medarbejdere der
arbejder med salg af reservedele.
Kurset er splittet op i to moduler.
Første modul – 3 dage fra 30. januar til 1. februar
Andet modul – 2 dage fra 27. februar til 28. februar
44979: Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Tilmelding på kviknummer: 86140344979-0118 eller her
Det siger en tidligere deltager - Niels-Morten Mariegaard, sælger hos Hjallerup
Maskinforretning.
”Vores underviser var god til at finde vores niveau og tilrettelægge undervisningen ud fra
det. Selve kurset gav mig et godt fundament i forhold til at tale engelsk med de kunder, der
kræver det. Jeg kan godt mærke, at det glæder om at kaste sig ud i det, da det er i
dagligdagen, det skal stå sin prøve.
Vi fik et indblik i grundlæggende fagligt engelsk og indholdet var godt. I undervisningen
arbejdede vi både med læsning af tekst, forståelse af tekst og samtale mellem kunde og
sælger. Alt i alt et godt kursus, som jeg kan anbefale andre inden for vores branche”.
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Kursus Have- og parkmaskiner
Disse to kurser i håndholdte have/parkmaskiner er udbudt i løbet af foråret.
Håndholdt have/parkmask, just. og enkel rep. 1
Afholdes: 12.-13. februar og 12.-13. marts 2018
Mere info og tilmelding her

Håndholdt have/parkmask, fejlfinding og rep. 2
Afholdes: 14.-15. februar og 14.-15. marts 2018
Mere info og tilmelding her
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