Kommunikation

L E D E L S E O G Excel
P R O J E K T S T Y R I N G IT

POWER POINT
MARKEDSFØRING
PÅ D I G I TA L E
KANALER

Tysk

Engelsk

Word

LEAN

Power Point

Salg

Rekruttering
ØKONOMI OG
REGNSKAB

Ordblindeundervisning

Kurser med
kompetencefondsstøtte
A D M I N I S T R AT I O N S O M R Å D E T
•
•
•

Vi har samlet et lille udsnit af kurser, der kan være relevante for dig.
Alle kurserne kan tages i hele landet ved forskellige udbydere.
Kurserne kan enten tages online eller ved fysisk fremmøde.

FLERE KORT
PÅ H Å N D E N
Den grønne konsulenttjeneste understøtter videreuddannelse for
medarbejdere inden for 3F, HK og GLS-A’s overenskomstområde.

Når teknologi og udvikling stiller
krav om nye kompetencer

HVAD SIGER EN TIDLIGERE DELTAGER
OM FORLØBET ’LEDELSE I PRAKSIS’:

“Kurset har lært mig at udfordre vores lærlinge...
Det har givet en bedre forståelse af mine kollegaer,
og hvorfor de reagerer på en bestemt måde i pressede
situationer. Men det har også betydet, at jeg har lært
at udnytte mine egne styrker og lært, hvornår jeg har
brug for hjælp fra en kollega...”
Majken Kiel Sørensen, Gartneriet Pedersen
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Kompetencefonden
mellem HK og GLS-A
Med kompetencefondsstøttede
kurser er der refusion til virksomheden for både løn og
kursusgebyr.

LOKATIONER

Typisk omfang: 8 dage fordelt
på op til 8 uger og afsluttes
med eksamen.

Kravet er, at kurserne ligger i
arbejdstiden og at det er de offentligt udbudte kurser som fx:

Diplomkurser
Findes indenfor områder som
i akademikurserne og kan
ligeledes tages både online og
med fremmøde.

AMU – kurser
Her finder man alt fra excel kurser
til kommunikations- og projektledelseskurser, som kan tages
online eller med fremmøde.

Typisk omfang: 6 dage fordelt
på op til 8 uger og afsluttes
med eksamen.

Typisk omfang: 1-5 dage.
Akademikurser
Her finder man alt fra Økonomi
og ressourcestyring til Salg,
HR eller Ledelse og de er også
tilgængelige både online og
med fremmøde.

Forberedende
Voksenundervisning (FVU)
Omfatter både ordblindeundervisning og grundlæggende
IT, matematik, dansk og engelsk.

AMU, Akademi, Diplom og
FVU kurser udbydes i hele
landet. Dog vil der være
hyppigere udbud i nogle
områder, ligesom der kan
være særlige kurser, som
ikke udbydes i alle dele
af landet. Hvis man kan
samle et antal deltagere,
kan ovenstående kurser
også afholdes på virksomheden og indholdet af
kurset tones til den enkelte
virksomhed.
Kontakt Den Grønne
Konsulenttjeneste for
at få hjælp til afklaring
af både kursusbehov
og udbudsmuligheder.

Typisk omfang: min. 40 lektioner.

Indholdsfortegnelse
04

IT KURSER

06

REGNSKAB OG ØKONOMI

07

LEAN

08

LEDELSE OG PROJEKTSTYRING

10

SALG OG MARKEDSFØRING

10

KO M M U N I K AT I O N O G S A M A R B E J D E

11

HR

11

SPROG

UDBYDERE
Kurserne udbydes af
forskellige udbydere som
kan være: Erhvervsakademier, Professionshøjskoler,
Handelsskoler, Erhvervsskoler, VUC, AOF mfl.
Man vil også kunne møde
private udbydere, som har
lavet aftaler med de reelle
licenshavende udbydere
som nævnt ovenfor. Ofte
vil disse private udbydere
lægge et ekstra gebyr
oveni. Dét gebyr der refunderes fra kompetencefonden, vil være det reelle
kursusgebyr svarende til
hvad kurset koster hos den
licenshavende udbyder.
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IT kurser
Eksempler på relevante kurser

AMU KURSER

Anvendelse af
pivot-tabeller
1 DAG – 40754
Mål: Deltageren kan analysere store datamængder
ved hjælp af pivot-tabeller fx statistikker, interaktive
rapporter, analyse af data fra økonomiprogram.
Deltageren kan præsentere de analyserede data
ved hjælp af diagrammer.

Design og
automatisering
af regneark
2 DAGE – 44346
Mål: Deltageren kan arbejde med flere ark i samme
projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere
regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner
og faciliteter.
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Standardisering
af virksomhedens
dokumenter
1 DAG – 44350
Mål: Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til
at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter
ensartede.Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler
og deres effekt.

Anvendelse af
præsentationsprogrammer
2 DAGE – 44373
Mål: Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til
foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.
Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper
på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge
præsentationen på en hensigtsmæssig måde i
forhold til formålet og virksomhedens behov.

Grafik og tekster
til virksomhedens
webside
2 DAGE – 45383
Mål: Deltageren kan arbejde med ét eller flere programmers værktøjer til fremstilling, redigering og formatering
af tekster og billeder og evt. andre objekter til virksomhedens hjemmeside, og er i den forbindelse opmærksom på de muligheder og begrænsninger, der er,
når de skal vises på en hjemmeside.

Effektiv anvendelse
af e-mail- og
kalendersystemer
1 DAG – 40749
Mål: Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt
håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails fx automatiseringer ved afsendelse
og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre mødeog aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af
kalendere og mødeplanlægning.Deltageren kan følge
egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved
hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering
og deling.

MERE
INSPIRATION?
Hvis du vil have mere
inspiration, så kig på
Den Grønne Konsulenttjenestes hjemmeside
www.dgkt.dk hvor du
finder både flere kurser,
inspirationsmateriale
og et udvalg af hjælpeværktøjer og skabeloner
du kan bruge i
din hverdag.

DET FULDE
OVERBLIK
Hvis du vil have
overblik over alle kurser
i Danmark, så kig på
www.voksenuddannelse.dk
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Regnskab og Økonomi
Eksempler på relevante kurser

AMU KURSER

AKADEMI KURSER

Opstilling og analyse
af årsregnskabet

Økonomistyring
i praksis

2 DAGE – 45972

10 ETCS POINT

Mål: Deltageren kan i henhold til gældende
lovgivning opstille et årsregnskab.Deltageren kan
efterfølgende vurdere årsregnskabet på baggrund
af en regnskabsanalyse.

Når du er færdig med ‘økonomistyring i praksis’,
kan du: Forstå sammenhængene mellem de teoretiske
modeller og det praktiske arbejde med økonomistyring
og bruge din nye viden om budgetter, økonomirapportering, investering og finansiering direkte i dit daglige
arbejde.

Årsrapport og
Regnskabsanalyse
10 ETCS POINT
Når du har taget faget ‘årsrapport og regnskabsanalyse’, kan du: Anvende centrale metoder og
redskaber til at læse og forstå en ekstern årsrapport
for virksomheder i forskellige regnskabsklasser.
Omarbejde simple driftsøkonomiske regnskabsuddrag
til skattemæssige betragtninger – og omvendt
Opstille en samlet regnskabsanalyse inkl. rentabilitet,
indtjeningsevne, soliditet, kapitaltilpasning og likviditet.
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REFUSION VED
AKADEMI- OG
DIPLOMFAG

LEAN
Eksempler på relevante kurser

AMU KURSER

Intro til Lean
1 DAG – 49589
Efter kurset har deltageren grundlæggende
viden om: Hvordan en Lean virksomhed fungerer. Trin i
introduktion af Lean i arbejdstilrettelæggelsen: Fra Lean
projekt til Lean værktøj og Lean kultur. Efter kurset kan
deltageren bidrage til introduktion af Lean i produktionen.

Tavlemøder
1 DAG – 49264
Anvendelse af tavlemøder som en væsentlig del af
planlægning af det daglige arbejde, samt i arbejdet med
problemløsning og forbedringer. Deltageren har synligt
overblik over status i forhold til mål inden for væsentlige
KPI/måleområder, som f.eks. kvalitet, levering, omkostninger, trivsel og miljø. Med udgangspunkt i tavlemøder
kan deltageren reagere og sikre rigtig aktivitet ud fra mål
og nøgletal.

Der søges Statens Voksen
Uddannelsesstøtte(SVU)
ved tilmelding hvis muligt.
I tillæg til denne supplerer
GLS-A/ HK kompetencefonden lønrefusionen op til 200
kr/timen. Kan der ikke søges
SVU, dækkes hele lønkompensationen op til 200/
timen af kompetencefonden.
Tilmeldingsgebyr refunderes
også.
Ved GLS-A/3F kompetencefonden gælder samme
regler, dog refunderes
timeløn op til 190 kr/timen.

DET FULDE
REFUSIONSOVERBLIK
Find flere informationer
om kompetencefondsrefusion på www.dgkt.dk
eller kontakt Den Grønne
Konsulenttjeneste på:

+45 8740 3412
+45 2942 8416
ljb@gls-a.dk
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Ledelse og Projektstyring
Eksempler på relevante kurser

AMU KURSER

Den Grundlæggende
lederuddannelse
Består af 6 moduler, som kan tages enkeltvis eller
fortløbende. Typisk er modulerne fordelt ud over ½ år.

Ledelse og
samarbejde
3 DAGE – 47753

Kommunikation
som ledelsesværktøj
2 DAGE – 47751

Lederens
konflikthåndtering
og vanskelige
samtaler
2 DAGE – 47752

Mødeledelse
1 DAG – 47754

Medarbejderinvolvering
i ledelse

Anvendelse
af situationsbestemt ledelse

3 DAGE – 47750

2 DAGE – 47755

Projektledelse
3 DAGE – 49445
Mål: Deltageren kan varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement,håndtering af konflikter
og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige
interessenter.Deltageren kan definere rollerne som projektleder- og
deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning
til projektets ledelse, faser og mål. Deltageren kan identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf
udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere,
organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for
interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.
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AKADEMI KURSER

Ledelse i Praksis
10 ETCS POINT
Faget fokuserer på dine ledelsesfaglige kompetencer. Det
giver et godt grundlag, hvis du vil være leder i fremtiden,
ligesom du vil få en række nye praksisnære værktøjer,
som du kan overføre direkte til din hverdag.

Projektledelse
10 ETCS POINT
I faget får du ikke alene den teoretiske ballast med
teori og metoder inden for projektledelse og projektstyring. Du får også praktiske redskaber til at vurdere
ledelsesmæssige problemer fra hverdagen og vælge
de bedste løsninger. Du får forståelse for værdien af
netværk og lærer at etablere og udnytte dem.

AKADEMI
MODULER
Ledelse i Praksis er ét
modul i en række af lederkurser, der tilsammen
udgør en fuld lederuddannelse. Modulerne
kan dog sagtens tages
som enkeltstående
kurser med stort udbytte.
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Salg og
Markedsføring

Kommunikation
og samarbejde

Eksempler på relevante kurser

Eksempler på relevante kurser

AKADEMIKURSER

AKADEMI KURSER

Strategisk Salg

Kommunikation i praksis

10 ETCS POINT

10 ETCS POINT

Mål: Faget Strategisk salg giver deltagere kompetencer
til selvstændigt at lede, analysere, tilrettelægge
og gennemføre salg på strategisk niveau.

På faget Kommunikation i praksis lærer du selvstændigt
og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale
kommunikationsopgaver i forskellige kontekster

AMU KURSER

Nye kunder via viral
markedsføring

Præsentationsteknik
5 ETCS POINT
Med faget præsentationsteknik lærer du selvstændigt
og professionelt at planlægge og gennemføre en
præsentation.

2 DAGE – 40995
Mål: Deltageren kan med udgangspunkt i virksomhedens e-strategi (markedsføringsstrategi på Internettet)
anvende viral markedsføring til at styrke virksomhedens
online markedsføringsindsats.Deltageren kan anvende
forskellige virale markedsføringsmedier og -kanaler,
herunder sociale netværk, nichesites, communities,
blogs mm., og kan vurdere hvilke og hvornår de skal
bringes i spil i forhold til virksomhedens ønskede
målgruppe.
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AMU KURSER

Kommunikation i teams
2 DAGE – 49259
Mål: Efter gennemført uddannelse: Kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen internt i teamet og
mellem teamet og den øvrige virksomhed. Kan deltageren bidrage til at løse kommunikationsproblemer og
får redskaber til at omsætte information til beslutninger
og handlinger. Bliver deltageren opmærksom på egen
kommunikation og, hvordan den fortolkes og opfattes af
andre i og uden for teamet. Bliver deltageren i stand til
at identificere og beskrive de interne kommunikationsstrømme i teamet og i virksomheden.

HR
Eksempler på relevante kurser

AKADEMIKURSER

Rekruttering
5 ETCS POINT
Med ‘rekruttering’ får du:
•	overblik over rekrutteringsprocessen fra A-Z og kan
vurdere vigtigheden af de enkelte punkter i forhold
til netop din praksis
•	konkrete værktøjer og teknikker, som du umiddelbart
kan tage i anvendelse i dine egne rekrutteringsopgaver
•	kompetencer til professionelt at kunne varetage
rekrutteringsopgaver i din virksomhed i et hensigtsmæssigt samspil med de øvrige involverede niveau

Sprog
Eksempler på relevante kurser

AMU KURSER

Strategisk
Kompetenceudvikling
10 ETCS POINT
Vi tager udgangspunkt i, at medarbejderkompetencer er
afgørende for virksomhedens/organisationens succes
med at nå sit mål. Vi arbejder strategisk med kompetenceudvikling, hvilket betyder, at du lærer at tænke virksomhedens målsætninger ind i dit arbejde og dermed
bidrage positivt til virksomhedens succes.

Den Strategiske
HR funktion
10 ETCS POINT
Når du er færdig med ‘den strategiske
HR-funktion’ har du fået:
•	viden om og indsigt i, hvad Human Resource
Management er og indebærer
•	værktøjer til at definere en konkret HR-strategi,
der kan fungere i praksis i din virksomhed
•	overblik over HR’s rolle i en organisation
•	afsæt til at vurdere, hvilke rolleudmøntninger der
er hensigtsmæssige i en konkret sammenhæng
•	konkrete værktøjer, der styrker dig i de forskellige
konsulentroller, som arbejdet i HR-feltet indebærer

Jobrelateret
fremmedsprog med
basalt ordforråd
5 DAGE – 44979
Mål: Deltageren kan anvende det givne fremmedsprog
i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket
sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige
arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.
Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget
situationsbestemt i forhold til målgruppe,
sted og medie.

Jobrelateret
fremmedsprog med
nuanceret ordforråd
5 DAGE – 44978
Mål: Som ovenstående, men på videregående niveau.
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Refusionseksempel
Som medlem af GLS-A er der adgang til kompetencefondsrefusion
for overenskomstomfattede medarbejdere. Det betyder, at der udover
den offentlige refusion også ydes en yderligere lønrefusion samt
dækning af deltagergebyret.

Eksempel ved AMU kursus:

Lønrefusion til virksomheden for HK
overenskomstomfattede medarbejdere
Offentlig VEU godtgørelse pr. time:

kr. 120,68 (kr. 4.465/uge)

Kompetencefondsstøtte pr. time:

kr. 79,32 (kr. 2.935/uge)

Refusion i alt pr. time:

kr. 200,00 (kr. 7.400/uge)

AMU deltagergebyr refunderes til
virksomheden fra kompetencefonden

Lønrefusion til virksomheden for 3F
overenskomstomfattede medarbejdere
Offentlig VEU godtgørelse pr. time:

kr. 120,68 (kr. 4.465/uge)

Kompetencefondsstøtte pr. time:

kr. 75,00 (kr. 2.775/uge)

Refusion i alt pr. time:

kr. 195,68 (kr. 7.240/uge)

AMU deltagergebyr refunderes til
virksomheden fra kompetencefonden

Kontakt gerne Lotte Julin Bock
inden tilmelding for en afklaring
af refusionsmuligheden for
jeres virksomhed.
+45 8740 3412
+45 2942 8416
ljb@gls-a.dk
Den Grønne Konsulenttjeneste www.dgkt.dk

Forudsætninger for godtgørelse:
For både VEU godtgørelse og kompetencefondsstøtte gælder det,
at der kun refunderes for timer, hvor medarbejderen har deltaget/er
fremmødt på kurset.
For kompetencefondsstøtte til 3F overenskomstmedarbejdere
er der et anciennitetskrav på 2 måneder.
For kompetencefondsstøtte til HK overenskomstmedarbejdere
er der et anciennitetskrav på 9 måneder.
For begge fonde er der særlige områder, omstændigheder
og positivlistekurser, der også dækkes, så spørg altid gerne
i konsulenttjenesten, inden der planlægges kursusdeltagelse,
for at sikre fuldt udbytte af kompetencefondene og for at få
indblik i alle detaljer om hver enkeltkursusmulighed.

FLERE KORT
PÅ H Å N D E N
Den grønne konsulenttjeneste understøtter videreuddannelse for
medarbejdere inden for 3F, HK og GLS-A’s overenskomstområde.

Når teknologi og udvikling stiller
krav om nye kompetencer

