AMU – Arbejdsmarkedsuddannelser

Ledelse og ressourceoptimering (3 moduler)
INDHOLD
Den grundlæggende lederuddannelse har givet mange
et godt fundament, som de kan bygge deres egen ledelse på. Det behøver ikke slutte her, hvis du forsat vil
udvikle dit lederskab.
Nu får du mulighed for at lægge flere lag på det, du
allerede kan og gør. Ledelse handler ofte om at skabe
resultater med og gennem andre, og det er netop det
at skabe resultater, der er omdrejningspunktet i Ledelse og ressourceoptimering.
Ledelse og ressourceoptimering bygger videre på de
emner, der blev arbejdet med i den grundlæggende
lederuddannelse. Udvikling, af de medarbejdere man
er leder for, bør være en naturlig del af det at være
leder, men det er lettere sagt end gjort. Derfor handler
ledelse og ressourceoptimering i stor udstrækning om
udvikling af medarbejdere.
Det at sætte mål for den enkelte medarbejder, være
tydelig i sin ledelse og følge op og give feedback, er en
del af kurset.

Desuden vil vi arbejde med optimering af de arbejds
processer, der udgør deltagernes hverdag. Ofte er
det små ændringer, der kan skabe store forandringer. Ledelse af egen og andres tid er en hjørnesten i
uddannelsen.
Modul 1 Anerkendende ledelse
Modul 2 Salgsledelse
Modul 3 Lederens ressourceoptimering
Kursusforløbet afholdes følgende datoer:
15.01.19 - 16.01.19
12.03.19 - 14.03.19
02.04.19 - 04.04.19
MÅL
Kursusforløbet består af følgende AMU- mål:
42833 Anerkendende ledelse
40448 Salgsledelse
44568 Lederens ressourceoptimering
Vi henviser til ug.dk for fuld målbeskrivelse.

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod den del af AMU-målgruppen,
der har lidt eller megen erfaring inden for ledelse Fx kursister som arbejder som mellemledere. Kursister
som har deltaget på kursusforløbet Den Grundlæggende
Lederuddannelse får mulighed for at bygge videre på
det lærte.

Medarbejderens fem grundbehov

Særlige adgangskrav til kurset
Ingen

Model af Peter F. Drucker

Undervisningssted
Erhvervsskolerne Aars, Østre Boulevard 10, 9600 Aars
Undervisningsform
Dagundervisning (kl. 8.00- 15.25)
Deltagerantal
Min. 16 deltagere
Varighed
7 dage
Deltagerbetaling
Kr. 1.376,00 for hele forløbet pr. deltager (AMUmålgruppen). Kontakt kursusadministrationen for pris, hvis
du er uden for AMU-målgruppen eller ledig (2018).

-

Fortæl mig hvad du forventer
Giv mig mulighed for at løse opgaven
Fortæl undervejs hvordan det går
Hjælp og støt mig, hvis jeg har behov for det
Bedøm og beløn min indsats retfærdigt

VEU godtgørelse
VEU-berettigede skal søge refusion via
efteruddannelse.dk. Taksten er kr. 860,00 pr. kursusdag (2018) - læs nærmere på veug.dk.
Befordringstilskud
Daglig transport mellem bopæl og uddannelsessted:
kr. 0,97 pr. kilometer (2018).
Kost og logi
Skolen tilbyder kost og logi efter gældende regler.
Læs nærmere på erhvervsskolerne.dk

Tilmelding
Al tilmelding skal ske via erhvervskolerne.dk eller via
efteruddannelse.dk
Tilmelding - ledige
Er du ledig, skal du kontakte kursusadministrationen
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