BYG OVEN PÅ DINE LEDERKOMPETENCER
- et praksisnært og fleksibelt forløb i ’3 spor’
med transportbranchen som omdrejningspunkt
Forløbene tager udgangspunkt i dig, dine udfordringer og erfaringer og er beregnet til dig i
transportbranchen, der vil blive endnu bedre til at anvende de rigtige ledelsesredskaber til dagligdagens
udfordringer.
De tre spor er:
Foråret 2019:
’Grundlæggende ledelse’
AMU

Efteråret 2019:
’Logistik’
AU (10 ECTS)

Foråret 2020:
’Ledelse i praksis’
AU (10 ECTS)

Uddannelsen er for nuværende og
kommende ledere med behov for
grundlæggende værktøjer indenfor ledelse.

Med AU-faget ’Logistik’ bygger du
videre på de erfaringer du har fra
hverdagen og lærer nyt indenfor
logistik og styring i virksomhed.

Med AU-faget ’Ledelse i Praksis’
får du skabt et godt fundament for
dit personlige lederskab og indsigt
i egen ledelsespraksis.

Fokus er bl.a. på:
§ Lederrollen - dine udfordringer
og mål
§ Kommunikation og
konflikthåndtering
§ Medarbejderinvolvering
§ Stresshåndtering
§ Forandringsledelse

Der sættes fokus på:
§ Virksomhedens logistiksystem
og forsyningskæder
§ Kvalitetsstyring- og kontrol
§ Logistikoptimering

Der bygges videre på den viden du
har fået fra faget ’Grundlæggende
ledelse’ og den erfaring du
allerede har.

Afholdes i Odense:
Modul 1: den 4. – 5. feb. 2019
Modul 2: den 20. – 21. feb. 2019
Modul 3: den 4. – 5. marts 2019
Modul 4: den 19. – 20. marts 2019

Du vil således bedre kunne tage
professionel del i virksomhedens
logistiske problemstillinger.
Afholdes i Vejle eller i Odense:
Efteråret 2019

Fokus er bl.a.:
§ Personlig lederstil
§ Kommunikation (udvidet)
§ Konflikthåndtering
§ Medarbejderudvikling
§ Motivation og relation
Afholdes i Vejle eller i Odense:
Foråret 2020

Logistik er obligatorisk
fag i ’AULederuddannelse”
i
Spor 1 ”Grundlæggende
praksisnær
international transport og logistik’
i Praksis er obligatorisk fag i ’AU
begynder den 4. februar 2019 Ledelse
i Ledelse’
GRIB MULIGHEDEN OG TILMELD DIG ALLEREDE NU!

”Grundlæggende praksisnær Lederuddannelse” udbydes af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole1
og afholdes i samarbejde med Tietgen KompetenceCenter.
Der sættes spot på håndtering af forandringer og omstilling, fastholdelse og udvikling af medarbejdere,
kommunikation og naturligvis ledelse - der virker og har fokus på bæredygtig forretningsudvikling.

1

Erhvervsakademi Lillebælt og University College Lillebælt er pr. 1. august 2018 fusioneret og hedder nu UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

STRUKTUR OG INDHOLD:
Byg oven på dine lederkompetencer med Grundlæggende praksisnær lederuddannelse:
AMU ”Grundlæggende praksisnær lederuddannelse” – 8 dage
Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Ledelse
og samarbejde

Ledelse og samarbejde fortsat

Medarbejderinvolvering i
ledelse - fortsat

Kommunikation som
Ledelsesværktøjer

2 dage

2 dage

Medarbejderinvolvering i
ledelse
2 dag

2 dage

Introduktion til
uddannelsesforløbet og
rammerne forløbet
sættes

Ledelse og samarbejde –
fortsat

Introduktion til ledelse

Hvordan igangsættes
forandrings- og
udviklingsprocesser?

Fokus på dig selv som
leder og selvindsigt,
hvad er dine
udfordringer og mål

Medarbejderinvolvering:

Viden om lederrollen,
teorier og begreber

Fokus på processer der
fremmer
medarbejdernes
motivation, effektivitet
og tilfredshed ?
Egen rolle som leder i en
forandrings- og
udviklingsproces.
Hvordan styrkes det
sociale arbejdsmiljø ?

Kommunikation som del
af forandringsprocessen.
Indsigt i forskellige
karakterer af
forandringer.
Menneskelige
reaktionsmønstre på
forandringer
Indsigt i individ- og
gruppeadfærd.

AMU-mål der benyttes på uddannelse: 47753 Ledelse og samarbejde - 47751 Kommunikation som ledelsesværktøj 47750 Medarbejderinvolvering i ledelse

Underviser på forløbet: Underviser og ledelseskonsulent Jens Kr. Kristiansen, Tietgen KompetenceCenter
AFHOLDES:
Modul 1:

den 4. februar 2019

den 5. februar 2019

Modul 2:

den 20. februar 2019

den 21. februar 2019

Modul 3:

den 4. marts 2019

den 5. marts 2019

Modul 4:

den 19. marts 2019

den 20. marts 2019

Undervisningen foregår i tidsrummet fra kl. 08.00 – 15.24
AFHOLDELSESSTED:
Tietgen KompetenceCenter, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
TILMELDING:
Deadline for tilmelding – torsdag den 17. januar 2019. For tilmelding og optag kontakt: Kursussekretær
Vibeke Vesterskov Nielsen på telefon: 6545 2004 eller på mail: vvni@tietgen.dk.
OBS! Tilmelding er bindende.

ØKONOMI:
PRIS:
Deltagergebyr:
Inden for AMU-målgruppen pr. deltager i 8 dage: kr. 1.520,00, svarende til kr. 190 pr. dag pr. deltager.
For deltagere uden for målgruppen betales fuldt deltagergebyr svarende til kr. 4.593,60 for 8 dage.
Priserne reguleres ift. gældende regler på området.
Forplejning:
Der er mulighed for at købe forplejning i kantinen.
GODTGØRELSE:
§ VEU-godtgørelse: Der kan søges om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring via
www.efteruddannelse.dk. Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste
dagpengesats. For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du opfylde nogle betingelser.
Det aktuelle regelsæt for VEU er beskrevet her 2 Sats for befordringstilskud er beskrevet her 3
§ Godtgørelse for kost & logi: Godtgørelse for kost og logi i forbindelse med overnatning kan søges,
hvis du har mere end 120 km mellem bolig og uddannelsessted frem og tilbage, og er indenfor
AMU-målgruppen. (At du ikke har en videregående uddannelse)
Godtgørelsen for kost og logi er kr. 500,- pr. overnatning. Du skal selv ansøge om kost og logi.
Dette gøres ved at kontakte kursussekretær Vibeke Vesterskov Nielsen på
mail vvni@tietgen.dk, som efterfølgende sender et skema til udfyldelse.
Regler for godtgørelse for kost og logi er beskrevet her 4
§ Ved deltagelse i spor 2 og 3: Der kan søges SVU og Omstillingsfond ved deltagelse i Spor 2 og 3, da
det er tilrettelagt som Akademi-fag. Læs mere om målgruppe og satser: SVU5 & Omstillingsfond6
KOMPETENCEFOND:
Kompetencefonden HTSK giver mulighed for tilskud til denne uddannelse. Læs mere og søg her:
Transportbranchens kompetenceaftale.

Vil du vide mere - kontakt:
§ Uddannelseskonsulent Britt Skousen Andersen på tlf. 2916 3658 eller pr. mail: bran@ucl.dk
§ Uddannelseskonsulent Marie-Louise Bredvig på tlf. 2133 6012 eller pr. mail: mlbr@ucl.dk

http://www.veug.dk/Borger/VEU-godtgoerelse/Satser/Sats-for-VEU-godtgoerelse
http://www.veug.dk/Borger/VEU-godtgoerelse/Satser/Sats-for-befordringstilskud
4 https://uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser-amu/deltagerbetaling-og-stoettemuligheder/tilskud-til-kost-og-logi
5 http://www.svu.dk/
6 https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/veu-omstillingsfond
2
3

