SALG

KOMMUNIKATION OG
RELATIONSSKABELSE
På uddannelsesforløbet kommer du hele vejen rundt om de
elementer, der gør dig god til at sælge og skabe relationer. Du får
metoder til at skabe systematik og forstå grundelementerne i at
præsentere dine ydelser og dig selv som person.
Hvis du er ledig og skal præsentere dig selv ved jobansøgninger
og samtaler, klæder dette forløb dig på til hele processen.

LEARNMARK.DK/AMU-KURSER

DETTE FORLØB PÅ 12 DAGE STYRKER DINE
KOMPETENCER I ET SALGSJOB
Dine personlige salgskompetencer er afgørende, uanset hvilken type produkt du sælger, og
hvem du sælger til.
På uddannelsesforløbet kommer du hele vejen rundt om de elementer, der gør dig god til at sælge og skabe
relationer. Du får metoder til at skabe systematik og forstå grundelementerne i at præsentere dine ydelser
og dig selv som person. I forløbet arbejder du både med skriftlige og personlige kommunikationsformer og
præsentationer.
Vi lægger vægt på, at du opnår en personlig udvikling i din faglighed, så du oplever øget tryghed, sikkerhed og
professionalisme, når du har været igennem dette forløb.

MÅLGRUPPE

Forløbet henvender sig til dig, der arbejder med kunder; enten via telefon eller ved personligt salg. Hvis du er ledig
og skal præsentere dig selv ved jobansøgninger og samtaler, klæder dette forløb dig på til hele processen.

AMU-KURSER

Forløbet består af følgende AMU-kurser. Vælg hele kursusrækken eller tag enkelte kurser.
POSITIVLISTE

PRIS*

PRIS
LEDIGE

Kundeservice i administrative funktioner
Kursusnr.: 47296

1 dag

X

126,00 kr.

716,50 kr.

Samtalestyring i kundekontaktfunktioner
Kursusnr.: 47250

2 dage

X

252,00 kr.

1.203,00 kr.

Konflikthåndtering for salgsmedarbejdere
Kursusnr.: 45389

1 dag

X

126,00 kr.

716,50 kr.

Kommunikation og feedback i administrativt
arbejde. Kursusnr.: 47297

1 dag

X

126,00 kr.

716,50 kr..

Tekster på papir - formulering og opbygning
Kursusnr.: 47300

2 dage

X

252,00 kr.

1.203,00 kr.

Præsentationsteknik i administrative
funktioner. Kursusnr.: 44396

3 dage

X

378,00 kr.

1.689,50 kr.

Den personlige uddannelses- og jobplan
Kursusnr.: 47632

2 dage

-

380,00 kr.

1.203,00 kr.

12 DAGE

1.640 ,00 kr. 7.448,00 kr.

* Pris for AMU-målgruppen - faglærte og ufaglærte. Er du videreuddannet skal du betale samme pris som ledige.

KUNDESERVICE I ADMINISTRATIVE
FUNKTIONER

Efter kurset kan du
•
yde god kundeservice med henblik på at skabe en
professionel og udbytterig relation til den enkelte
kunde
•
give god service til både interne og eksterne
samarbejdspartnere, når du udfører administrative
opgaver som fx kundekontakt og sagsbehandling
•
identificere kundegrupper og kundetyper for at
målrette din kundeservice
•
i relation til fx reklamationer skabe en positiv
oplevelse for kunden set i forhold til opstillede
servicemål.

SAMTALESTYRING I
KUNDEKONTAKTFUNKTIONER

Efter to dage på dette kursus
•
kan du i kundekontaktfunktionen udføre en bevidst
styring af indgående og udgående samtaler
•
kan du anvende korrekte teknikker i telefonsamtalen
med kunden - også i stressede situationer og ved
ydre påvirkninger
•
bliver du bevidst om samtalens inddeling i faser
•
kan du identificere elementerne i samtalen
•
kan du udvælge og anvende de relevante
kommunikationsværktøjer korrekt.

KONFLIKTHÅNDTERING FOR
SALGSMEDARBEJDEREN

På dette kursus lærer du
•
at håndtere vanskelige kunder ved at bruge teknikker
til konflikthåndtering
•
om kropssprogets betydning, så du kan forbedre
situationen i forhold til opstået konflikt i
kundesituationer
•
at klare vanskelige kundesituationer gennem brug af
konstruktive kommunikationsværktøjer
•
at genkende forskellige kundetyper og forstå,
hvordan de skal tackles i forhold til god kundeservice
•
ud fra kendskabet til dine egne styrker og
begrænsninger at vurdere, hvornår en konflikt er
uundgåelig
•
om teknikker til at håndtere konflikter, der ikke
umiddelbart kan løses.

KOMMUNIKATION OG FEEDBACK I
ADMINISTRATIVT ARBEJDE

Efter kurset
•
kan du lægge en strategi for forskellige typer
samtaler med kunder, borgere og kolleger - fx
vejlednings- og rådgivningssamtaler
•
har du redskaber, så du kan vælge det sprogbrug, der
passer bedst til samtalens formål, så du bidrager til en
effektiv opgave- og problemløsning
•
kan du aflæse kropssprog, anvende aktiv
lytning og relevante spørgeteknikker samt give
konstruktiv feedback, så du løser de administrative
kommunikative opgaver bedst mulig.

OBS

Kurserne kan også
tages enkeltvist

TEKSTER PÅ PAPIR - FORMULERING
OG OPBYGNING

På kurset lærer du at
•
varetage administrative funktioner, disponere og
skrive tekster, som du skal bruge til ekstern og intern
skriftlig kommunikation
•
formulere dig i et flydende og letforståeligt sprog
afpasset efter målgruppen og interne krav - fx
virksomhedsprofil eller sprogpolitik
•
overholde krav til skriftsprog og opsætning inden for
printede/trykte tekster
•
opbygge skabeloner, som sikrer et fælles grundlag i
den skriftlige kommunikation.

PRÆSENTATIONSTEKNIK I
ADMINISTRATIVE FUNKTIONER

Efter 3 dages kursus kan du
•
selvstændigt planlægge, forberede og gennemføre
en effektiv præsentation af et konkret emne eller
projekt i forbindelse med administrative funktioner
•
bruge hensigtsmæssige præsentationsteknikker
og præsentationsværktøjer, som du har udvalgt på
baggrund af målgruppen for præsentationen
•
efter præsentationen evaluere forløbet ved hjælp af
selvevaluering eller deltagerevaluering.

DEN PERSONLIGE UDDANNELSESOG JOBPLAN

Efter kurset
•
kan du bruge relevante metoder og værktøjer til at
afklare og dokumentere dine kompetencer
•
er du bevidst om og kan beskrive dine ønsker,
potentialer og udviklingsområder i forhold til
nuværende eller fremtidige job på et arbejdsmarked i
stadig forandring
•
kan du vurdere, hvordan dine kompetencer kan
bruges i en ny job- og branchesammenhæng
•
har du indsigt i mulighederne i det offentlige
uddannelsessystem, herunder brug af
individuel kompetencevurdering (IKV) eller
realkompetencevurdering (RKV)
•
kan du planlægge eventuel videre uddannelse
•
kan du formidle dine kompetencer
til en ansættelsessamtale eller
kompetenceudviklingsbehov til en
medarbejderudviklingssamtale (MUS).

KONTAKT
Har du spørgsmål om fx kursusforløbets indhold,
planlægning og screening, er du velkommen til at
kontakte:

PRAKTISK INFO
KURSUSPRIS

•
•

Jette Nielsen
kursussekretær

T: 88 16 36 47
E: jvni@learnmark.dk

VEU-GODTGØRELSE

Der ydes tilskud til løntabsgodtgørelse
(VEU-godtgørelse), transport og kost/logi efter
gældende regler.
•
•

Maria Birk Barnung
Chefkonsulent
M: 42 12 72 11
E: barn@learnmark.dk

AMU-målgruppen*:
1.640,00 kr. pr. person
Uden for AMU-målgruppen* og ledige:
7.448,00 kr. pr. person

AMU-målgruppen*:
892,00 kr. pr. hele kursusdag
For alle 12 dage: 10.704 kr.
Uden for AMU-målgruppen*: Ingen tilskud.

FONDSMIDLER

Kurset kan vælges som selvvalgt uddannelse.
Indbetaler din virksomhed til kompetence- og
uddannelsesfond, kan der være mulighed for
supplerende økonomisk refusion. IKUF giver
fx mulighed for refusion af deltagerbetaling og
supplerende lønrefusion op til 85% af normal løn
ved selvvalgt uddannelse.

KOST OG LOGI

Du har mulighed for kost og logi jfr. AMUlovgivningen, hvis du er i VEU-målgruppen
og har mere end 60 km. mellem hjem og
uddannelsessted.
Se flere praktiske oplysninger på
kursus.learnmark.dk/praktisk-information

KURSUSSTED

Learnmark Efteruddannelse
Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens

UNDERVISNINGSTID

kl. 08:00-15:24.

KURSUSBEVISER

Du modtager kursusbeviser, når du har bestået
AMU-prøverne.

DATO

Se dato på www.learnmark.dk/salg

TILMELDING

Tilmeld dig forløbet eller de enkelte kurser på
www.learnmark.dk/salg
*AMU-målgruppen: Deltagere, hvor højeste uddannelse
er på erhvervsuddannelsesniveau, eller deltagere, der har
en videregående uddannelse, som ikke har været brugt de
seneste fem år.
Priserne er 2021-priser.

