AMU – Arbejdsmarkedsuddannelser

Montørens møde med kunden

INDHOLD
Montørens møde med kunden!
Kurset er for dig som montør, der ønsker at forbedre
dine kompetencer indenfor kundekontakt.
Kunden oplever oftest montøren som den, der løser
problemer i tilspidsede situationer. Den oplevelse gør,
at relationen mellem montør og kunde er meget tillidsbaseret. Den tillid kan bruges til mersalg og til at udbygge den gode relation, således at kunden bliver
knyttet endnu tættere til virksomheden.
Tanken er ikke at montøren skal til at være sælger!
Tanken er, at montøren skal anvende sin relation med
kunden til at åbne døren for mersalg. Det kan være
gennem oplysninger om den eksisterende maskinpark,
salg af ekstra serviceydelser i forbindelse med reparation af kundens maskiner o.l.
Du lærer at varetage den indledende kontakt til kunden
på en positiv måde, og lytte til kundens behov og forventninger.

Du lærer at gennemføre salg, herunder bruge teknikker til at afslutte salg og til at afslutte kontakten
på en positiv måde. Du lærer at arbejde med grundlæggende salgsteknikker, løse konflikter og behandle reklamationer.
Kursusforløbet afholdes:
03.12.18 - 05.12.18
MÅL
Kursusforløbet består af følgende AMU- mål:
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejd.
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
Vi henviser til ug.dk for fuld målbeskrivelse.

Målgruppe:
Kurset er for dig - som montør - der ønsker at forbedre
dine kompetencer indenfor kundekontakt.
Særlige adgangskrav til kurset
Ingen
Undervisningssted
Erhvervsskolerne Aars, Østre Boulevard 10, 9600 Aars
Undervisningsform
Dagundervisning (kl. 8.00- 15.25)
Deltagerantal
Min. 16 deltagere
Varighed
3 dage
Deltagerbetaling
Kr. 118,00 pr. dag pr. deltager (AMU-målgruppen)
Kontakt kursusadministrationen for pris, hvis du er uden
for AMU-målgruppen eller ledig.
Tilmelding
Al tilmelding skal ske via erhvervskolerne.dk eller via
efteruddannelse.dk
Tilmelding - ledige
Er du ledig, skal du kontakte kursusadministrationen

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
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