LEDELSE

UDDANNELSER & KURSER

”

Vi udvikler ledere!
– gør en forskel, med din lederstil.
KURSUSCENTER
HILLERØD | HELSINGØR | FREDERIKSSUND | LYNGBY

LEDELSE
TILSKUD TIL UDDANNELSE
VEU-godtgørelse
Medarbejdere, som ikke har en videregående uddannelse kan ved AMU søge om VEUgodtgørelse, som er en kompensation for
tabt arbejdsfortjeneste.
Medarbejdere kan også søge om VEU-godtgørelse, hvis de har en videregående uddannelse, men ikke brugt den i mindst 5 år.
Løntabsgodtgørelsen svarer til 100% af højeste dagpengesats.

LEDERUDDANNELSER
HOS U/NORD
Kataloget indeholder tre uddannelser, der er lavet med udgangspunkt i
arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og seks virksomhedskurser (IDV).
AMU-uddannelser:
>> Den grundlæggende lederuddannelse, 13 dage.
>> Praktisk projektledelse, 9 dage.
>> Ledelse i praksis, 29 dage.
IDV kurser:
>> Interkulturel kompetence, 2 dage.
>> Kundefokuseret ledelse, 2 dage.
>> Trivsel og fravær, 2 dage.
>> Træd i karakter som leder, 2 dage.
>> Leder - Coach dig selv!, 2 dage.
>> Onboarding - Rekruttering og modtagelse, 2 dage.

Arbejdsmarkedsuddannelserne er korte forløb, primært rettet mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, men alle kan deltage. Alle arbejdsmarkedsuddannelser er kompetencegivende og de fleste afsluttes med en
prøve. Nogle af forløbene giver merit til erhvervsuddannelser, og du kan
få lavet en vurdering af dine kompetencer, så du sammen med os kan få
sammensat et tilpasset uddannelsesforløb.
Virksomhedskurserne (IDV) står U/NORD selv for, og de er ikke som AMU
styret af officielle kompetencemål. De er skabt på baggrund af vores viden og erfaringer med behovene i det regionale erhvervsliv.

Der kan ikke søges løntabsgodtgørelse for
IDV-kurserne.
Kompetencefonde
Medarbejdere ansat efter en overenskomst
har ofte mulighed for at søge tilskud til efter- og videreuddannelse fra en kompetencefond. Der kan søges til mange former for
efteruddannelse – støtte fra fondene er ikke
begrænset til AMU. Fondsmidlerne er opsparet ved at virksomheder, der er medlemmer
af en arbejdsgiverorganisation, indbetaler et
fast årligt beløb pr. medarbejder.
Vi rådgiver og hjælper naturligvis gerne med
ansøgning om tilskud.
Kontakt os på salg@unord.dk

Der findes mange definitioner på ledelse, men
kort sagt er ledelse, at opnå resultater gennem
andre. Det er lederens opgave at påvirke medarbejderne til at arbejde hen imod opfyldelsen af
bestemte mål, samtidig med at få medarbejdernes kompetencer og engagement i spil.

INDIVIDUEL SPARRING
Som prikken over i´et kan vi tilbyde individuel
sparring som opfølgning på et uddannelsesforløb.
Her får du konstruktiv feedback på forløbet og
konkrete forslag til fremtidige fokusområder og
udviklingsmuligheder.

At lede andre i den rigtige retning og mod konkrete mål kræver flere forskellige kompetencer. Hos
U/NORD finder du et bredt udvalg af korte kurser
og uddannelser, der kan give dig nye kompetencer eller et brush-up på den viden, du allerede
har.

SKRÆDDERSYEDE
VIRKSOMHEDSFORLØB
Har I særlige udfordringer, der ikke umiddelbart kan
dækkes ind under det kursusudbud, du finder i vores
program, kan vi tilbyde skræddersyede forløb, særligt
tilrettelagt til jeres virksomhed eller ledergruppe.
Vi tilrettelægger og gennemfører også kurser, workshops, foredrag og korte informationsmøder, designet ud fra jeres behov og ønsker.
Fordelene ved særligt tilrettelagte udviklingsforløb er
blandt andet:
>> Der arbejdes konkret med netop jeres udfordringer og med udgangspunkt i virksomhedens
særlige kendetegn, kultur og værdier.
>> Ledergruppen får fælles inspiration og fælles
sprog om ledelse.
>> I får samtidig et element af teambuilding i ledergruppen.
>> At få medarbejdernes kompetencer og engagement i spil, så der skabes gode resultater.
I kan selv vælge tid og sted. Alle vores kurser eller
workshops kan afholdes i vores lokaler, i jeres virksomhed eller på et af jer, ønsket kursussted i Danmark.

DiSC PROFIL
Følelsesmæssig intelligens er et af nutidens fokusområder for ledere. Derfor tilbyder vi ledere at gennemføre en personlig DiSC Workplace Profil, der fortæller
om adfærd, konflikttilgang og kommunikation.
DiSC Workplace Profil gennemføres via et link på nettet og følges op med en 1½ times personlig tilbagemelding. Samlet pris kr. 2.950,-.

DINE KOMPETENCER EFTER UDDANNELSEN
>> Du får indsigt i din egen lederrolle og opgave som
personaleansvarlig.
>> Du får redskaber til effektiv uddelegering og
prioritering af dine arbejdsopgaver.
>> Du får indsigt i, hvordan du får aktive medarbejdere,
opnår høj motivation iblandt medarbejderne og
hvordan du skaber en dialog med den enkelte og giver
konstruktiv feedback.
>> Du trænes i at løse konflikter og afholde vanskelige
samtaler.
>> Du får praktisk erfaring med at afholde møder og
præsentere et budskab.

DEN GRUNDLÆGGENDE
LEDERUDDANNELSE
ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE - AMU

Uddannelsen er et lederudviklingsforløb på 13 dage fordelt på 4-6 måneder.
Den består af 5 moduler af 2-3 dages varighed.

INTRODUKTION TIL LEDELSE

Styrk dine lederkompetencer
- for din egen og virksomhedens skyld
Du bliver bedre til at kommunikere med forskellige
mennesker, lede situationsbestemt og byde ind i
ledelsessammenhænge.
Du får en praksisnær lederuddannelse, hvor du opbygger
faglige og personlige ledelseskompetencer, som du
umiddelbart kan anvende i din daglige ledelse. Du får
indsigt i din egen lederrolle og får styrket dit lederskab.

MÅLGRUPPE
Ledere, teamledere, lederaspiranter og nøglepersoner, som ønsker at træde i karakter som
leder.

METODE
Undervisningen er tilrettelagt med teorioplæg, øvelser,
gruppearbejde og materialer sådan, at uddannelsesforløbet
løbende bliver koblet til din hverdag som leder. Vi samler
op på hele uddannelsesforløbet, og du lægger en plan for,
hvordan du fastholder og anvender det, du har lært.

PRIS inden for AMU’s målgruppe
Kr. 2.444,- .
For dig med en uddannelsesbaggrund til og
med erhvervsuddannelsesniveau. Der er
mulighed for løntabsgodtgørelse, transporttilskud og kost/logi efter gældende regler.
Løntabsgodtgørelsen svarer til 100% af højeste
dagpengesats.

På uddannelsesforløbet får du tid til at sparre og
erfaringsudveksle med andre ledere og lederaspiranter,
hvilket styrker din forståelse af emnerne. Samtidig får
du opbygget et stærkt fagligt netværk, som kan styrke
din udvikling som leder – både fagligt, personligt og
karrieremæssigt.

PRIS uden for AMU’s målgruppe
Kr. 7.643,-.
For dig med et højere uddannelsesniveau end
en erhvervsuddannelse. Der ydes ikke løntabsgodtgørelse, med mindre du ikke har brugt din
uddannelse i de sidste 5 år.

KOMMUNIKATION SOM
LEDELSESVÆRKTØJ

KONFLIKTHÅNDTERING OG
VANSKELIGE SAMTALER

>> Få indsigt i dig selv som leder.
>> Lederstile og ledelsesmetoder.

>> Stressforebyggelse og stresshåndtering.

Læring på
jobbet

>> Coaching; lær at lytte og spørge.
>> Præsentation og gode møder.
Læring på
jobbet

SITUATIONSBESTEMT LEDELSE

>> Lær at tackle konflikter.
>> Træning i svære samtaler.
Læring på
jobbet

INNOVATIONS- OG FORANDRINGSPROCESSER

>> Styrk din ledelseseffekt.
>> Tilpas din ledelse til medarbejdernes behov.
Læring på
jobbet

Den Grundlæggende Lederuddannelse er tilrettelagt i samarbejde med:
>> Ledernes Hovedorganisation.
>> Dansk Industri.
>> Dansk Erhverv.
>> Kommunernes Landsforening.
>> HK.
Uddannelsen er en arbejdsmarkedsuddannelse, som er sammensat af følgende AMU-mål:
47753 Ledelse og samarbejde // 47751 Kommunikation som ledelsesværktøj
47754 Mødeledelse // 47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse // 47750 Medarbejderinvolvering i ledelse.

>> Hvordan medarbejderne involveres
og bliver aktive medspillere.

Hvert modul afsluttes med en
mindre prøve, der bygger bro
mellem teori og praktisk arbejde.

DINE KOMPETENCER EFTER UDDANNELSEN
>> Overblik over projektlederrollen.
>> Organisering af projektet.
>> Opstilling af mål i forhold til virksomhedens mål og
strategi.
>> Motivation og engagement i projektgruppen.
>> Fælles forståelse i projektgruppen.
>> Styring af projektet fra start til slut og faldgruber i de
forskellige projektfaser.
>> Håndtering af ændringer undervejs.
>> Forankring af resultater.

PRAKTISK
PROJEKTLEDELSE
ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE - AMU

Opbygning

Målrettet lederuddannelse
- for dig der arbejder med projektledelse
Du får overblik over projektlederrollen overfor teams,
styregrupper og interessenter, og får forståelse for projektets faser samt værktøjer til organisering, planlægning og
analyse.
Du får konkrete værktøjer til at planlægge, organisere og
følge op på projekter og ressourcer. Med projektlederuddannelsen får du kompetencer, som gør dig klar til et job
som projektleder eller koordinator inden for forskellige fag
og brancher.
På uddannelsesforløbet veksler vi hele tiden mellem teori
og praksis, så du løbende får mulighed for at tænke på dit
eget projekt: Hvordan kan jeg bruge det i mit projekt? Hvor
skal jeg som projektleder fokusere i den næste fase?
Projektlederuddannelsen er tilrettelagt i samarbejde med:
>> Ledernes Hovedorganisation.
>> Dansk Industri.
>> Dansk Erhverv.
>> Kommunernes Landsforening.
>> HK.

MÅLGRUPPE
Nuværende og kommende projektledere, der
har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for projektledelse.
PRIS inden for AMU’s målgruppe
Kr. 1.692,- .
For dig med en uddannelsesbaggrund til og
med erhvervsuddannelsesniveau. Der er
mulighed for løntabsgodtgørelse, transporttilskud og kost/logi efter gældende regler.
Løntabsgodtgørelsen svarer til 100% af højeste
dagpengesats.
PRIS uden for AMU’s målgruppe
Kr. 5.026,-.
For dig med et højere uddannelsesniveau end
en erhvervsuddannelse. Der ydes ikke løntabsgodtgørelse, med mindre du ikke har brugt din
uddannelse i de sidste 5 år.

Læring på jobbet

MODUL 1:
PROJEKTLEDELSE
>> Projektplan.
>> Projektlederens rolle og opgaver.
>> Projektets fundament og faser.
>> Kommunikation og feedback.
>> Idébeskrivelse og planlægning.
AMU-mål: 49445 Projektledelse.

Læring på jobbet

MODUL 2:
LEDELSE AF TEAMS
>> Udvikling: Team og samarbejde.
>> Forandringer i teamledelse.
>> Motivation og engagement.
>> Projektets mål og rammer.

AMU-mål: 43573 Ledelse af teams.

UNDERVISNINGSFORM
Uddannelsen bygger på et procesorienteret læringsforløb,
der veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde, refleksion og individuel personlig udvikling og
tager udgangspunkt i din hverdag. Hvert modul afsluttes
med en mindre prøve.

MODUL 3:
LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER
>> Lederrollen i forandringsprocesser.
>> Dynamiske proceser - agile projekter.
>> Resultat og procesevaluering.
>> Handlingsplan og præsentation.
>> Projektafslutning og forankring.
AMU-mål: 43572 Ledelse af forandringsprocesser.

VARIGHED
Uddannelsen varer i alt 9 dage og er opbygget af 3 moduler
af 3 dages varighed. Modulerne er fordelt over ca. 3 måneder, så det nemt kan passes ind i din hverdag.

LEDELSE I PRAKSIS
Mellemlederuddannelsen
ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE - AMU

FORANDRINGSPROCESSER
>> Aspekterne i at gennemføre forandringer.
>> Værktøjer og metoder til forandringsprocesser.
>> Motivation, effektivitet og tilfredshed i processen.

Fag på uddannelsen

Du kan frit vælge, om du ønsker at deltage i hele uddannelsen, eller om du blot har behov for viden eller brush-up på
enkelte emner / moduler.

Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere
- få dine erfaringer i spil

Uddannelsen for dig, der står for at få tingene til
at lykkes i hverdagen, om det er produktion eller
administration er underordnet, det er den samme værktøjskasse, vi tager udgangspunkt i, når vi taler ledelse i
praksis!
På uddannelsen inddrager vi din viden og erfaring, da vi
tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra din
hverdag i lederrollen.
Vi tilbyder dig en udviklingsproces, hvor du bliver klogere
på din lederrolle og dig selv. Udover ny viden og færdigheder, bliver du udfordret på dine holdninger og adfærd. - En
spændende proces i samarbejde med undervisere og deltagere fra andre virksomheder på samme organisatoriske
niveau som dig.
Uddannelsen dækker såvel faglige som praktiske og personalemæssige områder inden for ledelse.

VARIGHED
29 dage. Forløbet er opbygget således, at du er
på uddannelse cirka 2 dage pr. måned. Der er
ingen forberedelse mellem modulerne. Du træner simpelthen på jobbet! - Din nye viden fra
hvert enkelt modul, kan således straks overføres til praksis og integreres i din funktion.
PRIS inden for AMU’s målgruppe
Kr. 4.708,- .
For dig med en uddannelsesbaggrund til
og med erhvervsuddannelsesniveau. Der er
mulighed for løntabsgodtgørelse, transporttilskud og kost/logi efter gældende regler.
Løntabsgodtgørelsen svarer til 100% af højeste
dagpengesats.
PRIS uden for AMU’s målgruppe
Kr. 17.971,-.
For dig med et højere uddannelsesniveau end
en erhvervsuddannelse. Der ydes ikke løntabsgodtgørelse, med mindre du ikke har brugt din
uddannelse i de sidste 5 år.

MÅL OG STRATEGIER
>> Dine mål, rolle og ansvar.
>> Indblik i strategiske processer.
>> Hvordan omsætte strategi til konkrete handlinger.
LEDELSE AF TEAMS
>> Sammensætning af effektive teams.
>> Grupperoller og -processer.
>> Godt samarbejde og gode relationer.
KOMMUNIKATION
>> Kommunikationens svære kunst.
>> Mødeledelse.
>> Medarbejdersamtaler (MUS).
PRÆSENTATIONSTEKNIK
>> Hold fokus på målgruppen.
>> Forskellige virkemidler til at få budskabet igennem.
>> Hvordan øges effekten af præsentationen?
KONFLIKTHÅNDTERING
>> Indsigt i hvordan konflikter opstår.
>> Værktøjer til at nedtrappe konflikter.
>> Redskaber til kunsten at forhandle.

FOREBYGGELSE AF STRESS
>> Redskaber til at spotte stresssymptomer.
>> Dialog om belastninger og trivsel i teamet.
>> Pas på dit team og dig selv!
LEAN – SYSTEMATISK PROBLEMLØSNING
>> Indblik i LEAN.
>> Ledelse af LEAN processer.
>> Motivere medarbejdere til løbende forbedringer.
FORRETNINGSFORSTÅELSE
>> Sammenhængen i virksomhedens økonomi.
>> Forretningens betydning for dig og din afdeling.
VÆRDIBASERET LEDELSE
>> Værdiers betydning for din ledelse.
>> Loyalitet overfor både virksomhedens og egne værdier.
>> Aktuelle ledelsesdiscipliner.
ANERKENDENDE LEDELSE
>> Anerkendelse giver arbejdsglæde og engagement.
>> Anerkendelse, så det virker velment og naturligt?
SAMARBEJDE I GRUPPER
>> Arbejdsglæde i teamet.
>> Din rolle som teamleder.
>> Ledelse ikke kun nedad, men også opad, udad og på
tværs.
Hvert modul afsluttes med en mindre prøve.
Hele forløbet afsluttes med evaluering og overrækkelse af
uddannelsesbeviser.

Uddannelsen er en arbejdsmarkedsuddannelse, som er sammensat af følgende AMU-mål:
45985 Mål og strategier for administrative medarbejdere // 49382 Udvikling af teams // 43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper // 49259 Kommunikation i teams
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner // 44853 Konflikthåndtering // 43572 Ledelse af forandringsprocesser // 49266 Forretningsforståelse i produktionen
49376 Samarbejde i teams // 40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen // 43939 LEAN – systematisk problemløsning for operatører // 42833 Anerkendende ledelse
45368 Værdibaserede arbejdspladser.

INTERKULTUREL
KOMPETENCE

KUNDEFOKUSERET LEDELSE
Der er kun én til at betale vores løn, og det er kunden!

Her har vi naturligvis kunden i fokus, men går bagom for
at udforske hvilket mindset, der skal til for at holde dette
fokus. Samtidig ser vi på udviklingen i kundernes adfærd –
er de blevet mere krævende? Skal de håndteres anderledes
end på god gammeldags kundeservice maner?

Det er de færreste arbejdspladser, der endnu ikke har flere
kulturer repræsenteret blandt deres ansatte.
Interkulturel kompetence er evnen til at kunne samarbejde
effektivt med andre kulturer gennem en forståelse af de
holdninger og skikke, andre lande eller organisationer har.
Det handler også om at kunne indgå i fordomsfri dialog med
mennesker fra forskellige kulturer.
På kurset beskæftiger vi os med følgende emner:
>> Definition af kultur.
>> Hvilke forskellige opfattelser vi skal være opmærksomme på, når vi samarbejder med kolleger, der har - eller
kommer - fra en anden kultur?
>> Holdninger, fordomme og empati.
>> Virksomhedskultur.
Kurset gennemføres i et uformelt kursusmiljø, hvor vi
veksler mellem korte oplæg, øvelser, erfaringsudveksling
og gruppearbejde.

MÅLGRUPPE
Ledere, teamledere, HR-konsulenter, teams
eller afdelinger, som ønsker indblik i kulturelle
forskelle.
VARIGHED
2 dage, i tidsrummet kl. 09:00 – 16:30.
PRIS
Kr. 2.900,- inklusiv fuld forplejning.

Forløbet udbydes under IDV - Indtægtsdækket virksomhed. Prisen er ens for
alle uanset uddannelsesbaggrund, og der kan ikke søges VEU-godtgørelse.

>> Hvad vil kunderne have? Har alle i organisationen øje
for det?
>> Kundefokus kræver bevidsthed om ønsker og behov.
Hvordan opfylder vi kundens behov og forventninger,
og hvad er kunden villig til at betale for?
>> Fokus på at skabe værdi for kunden og understøtte
dette i din ledelse.
>> Uanset hvilken funktion vi har i virksomheden, er vi til
for kunden!
>> Hvordan kunden oplever vores virksomhed udefra, og
hvordan lederen kan påvirke dette indefra?
>> Hvad er den gode kundeoplevelse i din virksomhed?
>> Hvilke signaler sender I, og hvad oplever kunderne
reelt?
Vi tager udgangspunkt i din virkelighed og ser nærmere på
netop dine kunder.
Kurset gennemføres i et uformelt kursusmiljø, hvor vi
veksler mellem korte oplæg, øvelser, erfaringsudveksling
og gruppearbejde.

MÅLGRUPPE
Ledere, teamledere, salgs- og kommunikationsansvarlige.
VARIGHED
2 dage, i tidsrummet kl. 09:00 – 16:30.
PRIS
Kr. 2.900,- inklusiv fuld forplejning.

Forløbet udbydes under IDV - Indtægtsdækket virksomhed. Prisen er ens for
alle uanset uddannelsesbaggrund, og der kan ikke søges VEU-godtgørelse.

TRIVSEL OG FRAVÆR

TRÆD I KARAKTER
SOM LEDER

Undersøgelser viser at manglende anerkendelse og opbakning fra nærmeste leder, samt brok fra kolleger er de
største arbejdsglæde-dræbere.

Du får redskaber og ideer til, hvordan du kan åbne op for
dine styrker som leder og kan skride til handling med det
samme, hvis du mener, at du er parat til at rette ryggen og
blive den bedste lederudgave af dig selv!

Ifølge statistik fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) ligger
det gennemsnitlige sygefravær på 3,15 % hvilket svarer til 7
fraværsdage pr. medarbejder pr. år.

Vi arbejder blandt andet med:

På kurset beskæftiger vi os blandt andet med:

>> Din personlige lederstil, ansvar, roller, rammer og
forventninger, så du kan træde i karakter som leder både over for dine medarbejdere, din chef og dig selv!

>> Er stress kommet for at blive?
>> Hvad skal der til for at skabe trivsel?
>> Sygefravær og opsigelser hænger oftest sammen med
mistrivsel
>> Feedback – ja tak! Men hvordan?
Kurset gennemføres i et uformelt kursusmiljø, hvor vi veksler mellem korte oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og
gruppearbejde. Kurset tager udgangspunkt, i de udfordringer du oplever mht. trivsel og fravær i din virksomhed.

>> Hvordan du kan fremstå som en overbevisende og troværdig leder, og få skabt respekt omkring din position.
MÅLGRUPPE
Enkeltpersoner, teams eller afdelinger, som
ønsker at kunne nedbringe sygefravær og
skabe trivsel.

Kurset gennemføres i et uformelt kursusmiljø, hvor vi
veksler mellem korte oplæg, øvelser, erfaringsudveksling
og gruppearbejde.

MÅLGRUPPE
Ledere, teamledere, lederaspiranter og nøglepersoner, som ønsker at træde i karakter som
leder.

VARIGHED
2 dage, i tidsrummet kl. 09:00 – 16:30.

VARIGHED
2 dage, i tidsrummet kl. 09:00 – 16:30.

PRIS
Kr. 2.900,- inklusiv fuld forplejning.

PRIS
Kr. 2.900,- inklusiv fuld forplejning.

Forløbet udbydes under IDV - Indtægtsdækket virksomhed. Prisen er ens for
alle uanset uddannelsesbaggrund, og der kan ikke søges VEU-godtgørelse.

Forløbet udbydes under IDV - Indtægtsdækket virksomhed. Prisen er ens for
alle uanset uddannelsesbaggrund, og der kan ikke søges VEU-godtgørelse.

LEDER
- COACH DIG SELV!

ONBOARDING

Rekruttering og modtagelse

>> Du kan blive en endnu bedre leder ved at anvende
coachingredskaber og værktøjer på dit eget lederskab.

Tiltrækker I de rigtige medarbejdere? Og har I redskaberne
til at screene og dermed ansætte medarbejdere, der bliver
i jobbet? Vi ved, at 25 % af alle nye medarbejdere stopper
inden for det første år i en ny ansættelse. Og det er et dyrt
bekendtskab!

>> Lær at reflektere over egen rolle og indsats samt at
forventningsafstemme med dig selv. Du sikrer en
løbende udvikling af dig som leder, som både dine
medarbejdere, din chef, dig selv og måske endda dine
nærmeste får glæde af.

Kurset gennemføres i et uformelt kursusmiljø, hvor vi veksler mellem korte oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og
gruppearbejde. Kurset tager udgangspunkt i dine ønsker
og muligheder i forbindelse med rekruttering og modtagelse af nye medarbejdere i jeres virksomhed.

>> Du opnår mere arbejdsglæde og kvalificerer din egen
indsats, og dermed opnår du endnu bedre resultater.
>> Vi arbejder med dine ressourcer og får skabt selvindsigt. Det er dig, vi tager udgangspunkt i!
Kurset gennemføres i et uformelt kursusmiljø, hvor vi
veksler mellem korte oplæg, øvelser, erfaringsudveksling
og gruppearbejde.

MÅLGRUPPE
Dette kursus er for dig, der tør kigge indad, og
vil arbejde med det, der ind i mellem kan skabe
negative følelser eller tanker hos dig.
VARIGHED
2 dage, i tidsrummet kl. 09:00 – 16:30.
PRIS
Kr. 2.900,- inklusiv fuld forplejning.

Forløbet udbydes under IDV - Indtægtsdækket virksomhed. Prisen er ens for
alle uanset uddannelsesbaggrund, og der kan ikke søges VEU-godtgørelse.

På kurset arbejder vi med praktiske og menneskelige
aspekter indenfor onboarding, som fx:
>> Hvilken profil skal den nye medarbejder have?
>> Gennemførelse af screeningssamtaler og udvælgelsesprocessen.
>> Hvordan den nye medarbejder kan blive integreret og
dermed produktiv på kortere tid.
>> Lavere personaleomsætning: Trivsel og arbejdsglæde
er en vigtig faktor for fastholdelse. Hvad kan virksomheden gøre for at sikre at medarbejderne bliver?

MÅLGRUPPE
Ledere, teamledere, HR-konsulenter og andre
med personaleansvar.
VARIGHED
2 dage, i tidsrummet kl. 09:00 – 16:30.
PRIS
Kr. 2.900,- inklusiv fuld forplejning.

Forløbet udbydes under IDV - Indtægtsdækket virksomhed. Prisen er ens for
alle uanset uddannelsesbaggrund, og der kan ikke søges VEU-godtgørelse.

U/NORD er Nordsjællands største uddannelses- og kursuscenter.
Hvert år kompetenceudvikler vi mere end 10.000 kursister – og det
er ikke tilfældigt, at så mange vælger os. Vores undervisere kombinerer høj faglighed med voksenpædagogisk viden og erfaring.
Det giver undervisning af høj kvalitet og stor tilfredshed hos vores
kursister.
U/Nord er en fusion mellem det tidligere Esnord og Knord, og
et af resultaterne er, at vores kursusudbud nu er bredere end
nogensinde. Ud over ledelse tilbyder vi også kurser og uddannelser inden for blandt andet:
>> Administration og it.
>> Detail og salg.
>> Regnskab og økonomistyring.
>> Chaufførområdet.
>> Industriområdet.
>> LEAN.
>> Byggeri.
>> Og meget mere.

MERE INFO?
Ønsker du yderligere oplysninger om uddannelserne, tilskud,
datoer m.m., eller vil du vide mere om skræddersyet virksomhedsforløb, er du velkommen til at kontakte vores konsulent Kim Vrå på
telefon 40 25 82 46 eller e-mail: kivr@unord.dk
Hvis du ønsker at tilmelde dig til et kursus eller uddannelsesforløb,
kan du sende en e-mail til vores kursusadministration på:
kursusadm@unord.dk

HER FINDER DU OS
HILLERØD

LYNGBY

Peder Oxes Allé 4
3400 Hillerød

07.01.20

Se mere på

Lundtoftevej 93
2800 Kgs. Lyngby

www.unord.dk
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