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SALA – lederuddannelser
Merkonomuddannelse i ledelse
Forandringernes vilkår stiller hele tiden ændrede krav til virksomhederne, hvis
de fortsat skal være konkurrencedygtige. Det kræver meget både af ledelse
og medarbejdere at manøvrere mod en forudsigelig og ofte turbulent fremtid
og kan være en betydelig udfordring for arbejdstilfredsheden hos de ansatte.
Kompetencekrav og forventninger til lederen af i dag ser med andre ord anderledes ud i morgen. Som leder må man agere i dette farvand og bidrage til
at skabe en virksomhed præget af hurtig omstillingsevne, fremtidsorientering,
fornyelse, initiativ, opfindsomhed, arbejdsglæde, trivsel og tryghed. Med andre
ord evne til at forstå og fokusere på den enkelte medarbejder uden at miste
forståelsen for helheden og sammenhængen.
I lyset heraf er der nu taget initiativ til at etablere SALA lederuddannelse, som
er en fælles lederuddannelse oprettet af organisationerne/virksomhederne
tilknyttet SALA. Det er Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Dansk Landbrugs Grovvareselskab og Dansk
Maskinhandlerforening. Uddannelsen henvender sig til alle medarbejdergrupper inden for fællesskabet.
Uddannelsen er oprettet på baggrund af forskellige behov i medlemsvirksomhederne. Fælles for området er det stigende behov for medarbejdere med lederkompetencer, som kan analysere, planlægge og udføre ledelse på den
mest effektive måde.
Antallet af folk på lederuddannelsen er steget kraftigt de seneste år. Det gælder både merkonom-, akademi- samt diplomlederuddannelserne. Kravene til
lederne bliver hele tiden større, og samtidig er der et ønske fra virksomhederne om fastholdelse og rekrutteringsmuligheder, og her er tilbuddet om en lederuddannelse en mulighed.
SALA har indgået et samarbejde med Erhvervsakademi Vest om udviklingen
af en lederuddannelse, som grundlæggende er en merkonomuddannelse i
ledelse. Uddannelsen adskiller sig fra det ordinære uddannelsessystem i den
måde, undervisningsforløbet er sammensat på.
Praktiske oplysninger
Tilmelding:
Kan ske ved at indsende tilmeldingsskemaet eller ved henvendelse til sekretariatet. Skema kan hentes på www.sala.dk under Uddannelse.
Tilmeldingsfrist:
Seneste frist for tilmelding er 13. juni 2008.
Se mere om uddannelsen på vedlagt/vedhæftet bilag
MH/hhh/28.04.2008
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