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Jeg har lige været på et 2 dags medarbejderkursus, en fantastisk oplevelse, gav virkeligt en
noget at tænke over og arbejde med fremover. Stor tak til Michael, jeg syntes du er et
fantastisk menneske og super dejlig at kurset blev afholdt i et ”sprog” som vi almindelige
håndværker kan forstå. Der var noget at ta med hjem.
Michael Christensen
Dansk Varebilinventar
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Den kompetente og ansvarsbevidste medarbejder –
som gør en markant forskel i dagligdagen.
Her er kurset, hvor du har mulighed for at sende dygtige medarbejdere eller
medarbejdere, som du gerne så udvikle sig både personligt og som medarbejder ved
at tage ansvar og gå forrest i det daglige arbejde. Målet er at give de udvalgte
medarbejdere en god, udfordrende og lærerig oplevelse, som får ham/hende til at
vokse som menneske og medarbejder hos dig.
Har du medarbejdere, som du synes fortjener og/eller trænger til et boost af energi
og inspiration til at blive en endnu bedre medarbejder hjemme i virksomheden?
På dette kursus sætter vi fokus på Den kompetente og ansvarsbevidste medarbejder
som:
-

Gerne vil udvikle sig personligt,
tager ansvar for virksomhedens mål og opgaver,
tænker helhed og har det gode overblik, og
er det gode eksempel for alle andre i hverdagen.

Kurset tager udgangspunkt i indholdet fra Formandsforløbet, så der vil være stor grad
af genkendelighed på værktøjer og budskaber. Dette for at I taler samme sprog og for
at lette implementeringen hjemme i dagligdagen.
Indholdselementer på kurset:
-

Gør en forskel – tag ansvar
Det gode fællesskab
Den gode og effektive kommunikation
Feedback og Konflikthåndtering
Effektivitet og udvikling

Kurset er et åbent kursus, hvor man møder deltagere fra andre virksomheder.
Kurset er meget praktisk orienteret, fyldt med praktiske opgaver og aktiviteter,
målrettet håndværkere, som sjældent sidder stille.
Kurset er et internatkursus som afholdes over 2 dage ved Kolding.
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Tid, sted og økonomi
Kurset gennemføres med overnatning på Houens Odde spejdercenter ved Kolding, fra
d. 25. -26. marts 2019.
Kurset afvikles som et AMU-kursus. Det betyder at deltagere (i målgruppen) kan
modtage VEU godtgørelse på kr. 871,- pr. kursusdag, altså i alt kr. 1742,-.
Deltagerbetalingen er på kr. 186,- pr. kursusdag, altså i alt 372 kr. Da kurset er et
internatkursus, opkræves der yderligere et beløb på kr. 4.428,- pr. modul, dækkende
overnatning, fuld forplejning og materialer mv. Nettoprisen pr. deltager pr. modul
bliver således kr. 3050,-, hvis du er I målgruppen.
Derudover vil der være mulighed for at søge yderligere refusion via Danske
Anlægsgartneres kompetencefond – kr. 70,- pr. time. Opnås begge former for tilskud
vil nettoprisen være ca. 2000,-.
Tilmelding til: Tina Schønemann på ts@dag.dk
Har du spørgsmål til tilmelding, økonomi m.v. kan spørgsmål rettes til:
Kim Tang på telefon 20 94 03 60 eller KT@dag.dk
Har du spørgsmål til indhold, selve kurset og udbytte kan disse rettes til: INZPIRATOR,
Michael Jensen, 51 24 07 86 eller mj@inzpirator.dk
NB: Det er naturligvis muligt at lave et sådant medarbejderkursus alene for jeres
virksomhed, som et teamkursus, hvor I sammen kan afstemme forventninger og
udvikle jer, så I kommer til at præstere bedre hjemme i hverdagen.
Hvis vi laver et kursus for jer samlet, så laver INZPIRATOR et pristilbud direkte til jer.

