Nyhedsbrev nr. 2 – januar 2018 fra Dansk Maskinhandlerforening

Orientering fra DM-Uddannelse
Emner:
Kursus i ansættelsesretlige problemstillinger
Bonanza økonomiforståelse – nyt hold
Jobrelateret fremmedsprog
Logistikplanlægning og –målopfølgning
Kursus Have- og parkmaskiner - ændrede datoer

Kolding, den 24. januar 2018

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
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

Bonanza økonomiforståelse – nyt hold
Det populære Bonanza økonomiforståelses kursus, hvor du blandt andet får mulighed for at
arbejde med dine egne tal, er klar til en ny runde.
Dette spændende og anderledes økonomi-kursus afholdes 27. – 28. februar 2018 i
Kolding. Kurset tager i stedet for regneark og uendelige rækker af tal udgangspunkt i
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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!
Hvem:
Kurset henvender sig primært til ledende medarbejdere (butiks- og lagerchefer, værkfører
m.fl.), sælgere, medarbejdere i økonomiafdelingen, ejere, direktører
Sted: Kolding – nærmere info følger
Dato: 27. – 28. februar
Pris: kr. 6.000,- plus moms inkl. middag og overnatning
OBS! De som er berettiget til det kan søge kompetencemidler til dette kursus - gælder
både HK og Metal.
Tilmelding:
Senest den 10. februar 2018 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.”
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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”.

Logistikplanlægning og –målopfølgning
Kurset er for dig, der ønsker at forbedre dine kompetencer i forhold til effektivisering af
logistik i virksomheden. Indholdet i dette kursus giver dig værktøj til at effektiviserer lager
og logistik i virksomheden. Du bliver bl.a. bevidst om, hvad det koster at have varer på
lager, og hvordan de rigtige varer i den rigtige mængde på det rigtige tidspunkt er
nøglepunkter i forhold til et effektivt lager.
Målgruppen for kurset er primært reservedelsekspedienter, lagerchefer og værkførere er
naturlige deltagere på kurset.
AMU 47187 og 47188 Logistikplanlægning og logistisk målopfølgning
(2+1 dage)
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Kurset afholdes fra den 5/2 - 7/2 2018 på Erhvervsskolerne Aars. Tilmelding via
www.efteruddannelse.dk kviknummer 86140347187-0118 eller her.

Kursus Have- og parkmaskiner- ændrede datoer
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 2.-3. maj 2018
Mere info og tilmelding her

Håndholdt have/parkmask, fejlfinding og rep. 2
Afholdes: 14.-15. februar og 7.-8. maj 2018
Mere info og tilmelding her
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