
Bæredygtighed
 
 
For medarbejdere under overenskomst mellem 3F 
og GLS-A, samt medlemmer fra Home & Garden.

Kurset består af to dele, som med fordel kan tages sammenhængende, 
men også enkeltvis. Hele kursusperioden ligger i uge 2 og 3 i 2020.

Kursets to dele:

DEL 1
DEN KLIMAVENLIGE HAVE 
Med ekstern konsulent Bente Mortensen fra GreenProject og indlagt 
plantetrendseminar ved Pej Gruppen.

D. 6.-7.-8. januar + 16.-17. januar på Kold College i Odense  
med overnatningsmulighed. 

Altså mandag-onsdag i uge 2 + torsdag-fredag i uge 3.

INDHOLD: 
Hvordan kan planter bidrage til at give haveejerne en mere klimavenlig, 
have både når det handler om at oplagre CO2, anvende regnvand,  
øge frodighed og biodiversitet.

Formålet er at skabe forståelse for, hvad medarbejdere i havecentre 
kan råde den enkelte forbruger til selv at gøre i sin egen have for at 
skabe et bedre klima i haven. 

Brug af planter er omdrejningspunktet, men det er også vigtigt at 
kende til konkrete nøgledata for klimaet og anvendelse af værktøjer, 
der understøtter fagligheden både når det gælder klima og planter.  
Besøg på Fagmessen d. 8. januar

Plantetrendseminar v/ Pej gruppen d. 16. januar
Et eksklusivt eftermiddagsseminar med nordens største trendbureau, 
hvor der er fokus på trends, farver og stilretninger inden for planter, 
blomster og krukker.

TILMELDING:
Send en mail til Marianne Broe på broe@koldcollege.dk.  
I mailen skal du skrive, om du har brug for overnatning  
samt: cpr nummer, navn, uddannelsesbaggrund samt  
virksomhedens CVR nummer.

VINTERKURSUS 2020

For medarbejdere under 
overenskomst mellem 3F og 
GLS-A gives der støtte fra 
kompetencefonden til deltager- 
gebyr samt lønrefusion og 
overnatning ved Kold College

F L E R E  K O R T 
P Å  H Å N D E N

Når teknologi og udvikling stiller  
krav om nye kompetencer

Konsulenttjenesten er overenskomstparternes fælles ordning 
til understøttelse af videreuddannelse for medarbejdere og 
virksomheder inden for GLS-A’s overenskomstområde.

Hvis du er det  
mindste i tvivl, kan 
Marianne Broe, Kold 
College kontaktes 
på: 6313 2043



DEL 2
KØBMANDSKAB OG  
FORRETNINGSFORSTÅELSE  
D. 9.-10. januar + 13.-14.-15. januar på Hesselbækgaard Havecenter  
i Birkerød eller på Danhostel i Skanderborg.
 
Altså torsdag-fredag i uge 2 + mandag-onsdag i uge 3.

Kursets del 2 afvikles altså sideløbende i øst og vest Danmark  
med samme indhold.

INDHOLD: 
Under overskriften Forretningsforståelse og Købmandskab, går  
kurset i dybden med, hvordan bl.a mersalg, avance og spild  
påvirker virksomheden. 

Via emner som kommunikation, feed back og salgsteknik giver  
kurset en helstøbt forståelse for, hvordan små justeringer i hverdagen  
kan bidrage til velfungerende kundekontakt, arbejdsglæde og økonomisk  
fremgang i virksomheden.

TILMELDING:
Send en mail til Pia H. Jensen på phj@hhs.dk. I mailen skal  
du skrive, om tilmeldingen vedrører Birkerød eller Skanderborg  
samt: cpr nummer, navn, uddannelsesbaggrund samt 
virksomhedens CVR nummer.      

VINTERKURSUS 2020

F L E R E  K O R T 
P Å  H Å N D E N

Når teknologi og udvikling stiller  
krav om nye kompetencer

Konsulenttjenesten er overenskomstparternes fælles ordning 
til understøttelse af videreuddannelse for medarbejdere og 
virksomheder inden for GLS-A’s overenskomstområde.

Hvis du er det  
mindste i tvivl,  
kan Pia H. Jensen 
kontaktes på:  
7352 0253

For medarbejdere under 
overenskomst mellem 3F og 
GLS-A gives der støtte fra 
kompetencefonden til deltager- 
gebyr samt lønrefusion og 
overnatning ved Kold College


