Nyhedsbrev nr. 3 – juli 2018 fra Dansk Maskinhandlerforening

Orientering fra DM-Uddannelse
Emner:
Grundlæggende lederuddannelse + overbygning
Sælgeruddannelsen
Relevante kurser på Erhvervsskolerne Aars i efteråret

Kolding, den 11. juli 2018

Grundlæggende lederuddannelse + overbygning
Næste omgang af Den grundlæggende lederuddannelse bliver udbudt i efteråret med
start den 25. september 2018.
Gennem de 5 kursusmoduler får deltageren kompetencer indenfor følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•

Ledelse og samarbejde
Medarbejderinvolvering i ledelse
Kommunikation som ledelsesværktøj
Konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Anvendelse af situationsbestemt ledelse
Håndtering af personalejuridiske opgaver
Mødeledelse

Du kan få mere info og tilmelde dig her

Ud fra filosofien om at lederudvikling er en on-going proces, vil der i begyndelsen af 2019
blive tilbudt en overbygning til Den grundlæggende lederuddannelse. Den nye uddannelse
hedder Ledelse og ressourceoptimering og kommer til at fokusere på, hvordan du som
leder kan skabe resultater gennem dine medarbejdere, og hvordan du udnytter
ressourcerne på den mest optimale måde.
Kurset bliver på 3 moduler af henholdsvis 2 og 3 dages varighed og starter første gang
den 29. januar 2019.
Mere info og tilmelding her
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Sælgeruddannelsen
Sælgeruddannelsen kører igen med 3 moduler hen over efteråret med start den 18.
september 2018.
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
Maskinleverandørerne
og
Dansk
Maskinhandlerforening i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars igen i år en uddannelse
målrettet sælgerne i jeres forretninger.
Tilmelding og mere info her

Relevante kurser på Erhvervsskolerne Aars i efteråret
Erhvervsskolerne Aars udbyder følgende kurser i efteråret, som kunne være relevante for
jer.
Tilmelding foregår direkte hos Erhvervsskolerne Aars. Kontakt Malene Terp på
mbt@erhvervsskolerne.dk - 9398 1071 eller Tinna Kristiansen på
tkr@erhvervsskolerne.dk – 9698 1072.

48406: Hydrauliske forbindelser til off road materiel (1 dag)
47536: Lovpligtigt syn af marksprøjter og tågesprøjter (4 dage)
47364: Sikkerhedseftersyn anhuggergrej/udskifteligt udst. (2 dage)
44979: Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd (engelsk) – vælg startdato 10.
oktober 2018 (5 dage)
44979: Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd (tysk) – vælg startdato 23.
oktober 2018 (5 dage)
41697: Avanceret styring på mobile hydraulikanlæg (5 dage)
48114: Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1 (3 dage)
48115: Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 2 (3 dage)
Se hele kursuskataloget her
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