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Som noget nyt på ZBC har vi oprettet Urmagerakademiet, som 
giver en oversigt over forskellige kurser inden for netop din 
branche. Kurserne kan tages enkeltvis eller sammensættes efter 
ønske og behov. Vi håber, at Urmagerakademiet gør det lettere 
for dig at finde idéer til efteruddannelse, så du i dagligdagen er 
sikker på at være opkvalificeret med den nyeste viden.

Micro lasersvejsning | 5 dage
Micro lasersvejsning er en højtek-
nologisk og effektiv svejsemetode, 
hvor varmepåvirkningen er mini-
mal under svejsningen. Dette gør 
processen skånsom over for kom-
ponenternes udseende og styrke. 
Ur-kasser, der har fået dybe hakker, 
mærker under brug, kan genska-
bes til det oprindelige udseende.

På dette kursus bliver du introdu-
ceret til, hvordan dine reparatio-
ner kan minimeres både i tid og 
økonomi.  

Komplicerede mekaniske funk-
tioner | 5 dage
Du får kendskab til forskellige typer 
af komplicerede mekaniske funkti-
oner eks. kronografer. Vi arbejder 
med elektroniske og mekaniske 
ure, så du bliver trænet i fejlfinding 
i specialfunktioner.

Kurset er bygget op omkring AMU 
14248 Kronografer.

Restaurering/ fremstilling af 
komponenter | 5 dage
Kurset giver blandt andet forud-
sætninger for at fremstille kompo-
nenter,  genskabe overflader for 
optimering af funktioner, reparere 
og vedligeholde urkasser og 
komponenter i forskellige metaller 
i forbindelse med restaureringsar-
bejde. 

Kurset er bygget op omkring AMU 
14498 Restaurering af mekaniske 
ure. 

Renovering af mekaniske ure | 
5 dage
Du kan vurdere en reparations 
omfang og udvise korrekt håndte-
ring af det defekte produkt, og du 
kan vurdere, hvilke reparationer, 

der vil hæve eller bibeholde urets 
værdi. På kurset er der fokus på, 
hvilke materialer, der kommer så 
tæt på det originale som muligt, 
og du arbejder med materialers 
egenskaber, bearbejdningsevne 
og holdbarhed.

Derudover har kurset fokus på de 
teknologiske muligheder, der er 
kommet frem de senere år.

Kurset er bygget op omkring AMU 
49800 Renovering af mekaniske 
ure.

Succes på sociale medier | 1 
dag
Du får indsigt i effektiv brug af 
sociale medier i detailhandlen: Fa-
cebook, Instagram, LinkedIn m.fl. 

Du får en række værktøjer, du kan 
bruge til at understøtte dine forret-
ningsmål og bidrage med endnu 
mere værdi og sikre succes. Der er 
fokus på målgrupper, hjemmeside, 
salg, kundeservice, brand aware-
ness, loyalitet m.v.

Kurset er bygget op omkring AMU 
47341 Sociale medier som kommu-
nikationskanal i detail. 

K U R S E R  O G  E F T E R U D D A N N E L S E



Styr på nøgletallene | 2 dage
På kurset arbejdes med økonomi-
ske nøgletal, og du får konkrete 
værktøjer til at optimere både salg 
og indtjening, ligesom der udar-
bejdes planer for relevante indsats-
områder, der kan vækste.

Kurset er bygget op omkring AMU 
46473 Styring af butikkens nøgle-
tal. 

Ledelse der motiverer | 3 dage
God salgsledelse fremmer dine 
medarbejderes motivation, og 
effekten kan helt sikkert ses på 
bundlinjen og mærkes på arbejds-
glæden.

Du får værktøjer, der hjælper dig 
med at øge fokus på salgsstrate-
gien, og du vil opleve, at resulta-
terne hurtigt følger efter.

Kurset er bygget op omkring AMU 
40448 Salgsledelse.

Salg via tillid | 2 dage
Glem alt om støvede salgstek-
nikker og få konkrete værktøjer, 
som gør dit salg mere effektivt, og 
kunderne vil elske dig for det. 

Vi skal sælge anderledes i dag, 
fordi kundernes krav og forvent-
ninger til detailhandelen er steget 
markant gennem de seneste år.

Kurset er bygget op omkring AMU 
46128 Mersalg i butikken.

Arbejdsstillinger | 2 dage 
Vil du hjælpe dig selv og dine kol-
leger til en endnu bedre dag? 

På kurset er der fokus på øvelser 
og værktøjer, der forbedrer dine 
arbejdsstillinger og udfordrer dine 
vaner, så du sikrer dig et godt 
arbejdsmiljø og forebygger ned-
slidning i dit daglige arbejde.

Kurset er bygget op omkring AMU 
40392 Ergonomi inden for faglærte 
og ufaglærte job. 

Hvem deltager?
Kurset henvender sig til medarbej-
dere, der arbejder med salg og 
reparation af smykker og ure. 

Undervisning
Undervisningen finder sted på 
Den Danske Urmagerskole ZBC, 
Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted kl. 
08.00–15.30.

Forplejning
Alle kurser er ekskl. forplejning. 
Forplejningen kan købes i Food 
Hall, og ZBC tilbyder mulighed 
for overnatning på kursisthotellet 
(ekskl. forplejning). 

Pris og tilmelding
Deltagerbetaling for nævnte kurser 
kan ses på kurser.zbc.dk/urmager-
akademiet, og det er også der, du 
tilmelder dig. 

Du kan søge VEU-godtgørelse og 
befordringstilskud efter gældende 
regler. Det er også muligt at søge 
midler gennem kompetence-
fonde. 

Adgangskrav
Kurserne er rettet mod fagfolk og 
niveauet er lagt derefter. 

Yderligere oplysning
Hvis du ønsker yderligere oplysnin-
ger om kurserne, er du velkommen 
til at kontakte uddannelsesleder Lis 
Hansen, tlf. 2582 9709 eller mail: 
lmh@zbc.dk.

Urmagerakademiet på 
ZBC er for dig, der: 
• Har stor interesse i mikromekanik, kompli-

ceret teknik, materialeforståelse på funk-
tionsniveau, arbejder systematisk og er 
løsningsorienteret.

• Ønsker at bruge de sociale medier salgs-
mæssigt mere effektivt.

• Vil arbejde mere med nøgletal og indsats-
områder.

• Ønsker et mere effektivt salg.
• Vil øge din omsætning markant.
• Har brug for værktøjer, der forbedrer dine 

arbejdsstillinger.
• Har brug for at øge medarbejdernes moti-

vation og performance.

http://kurser.zbc.dk/urmagerakademiet
http://kurser.zbc.dk/urmagerakademiet
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