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Efteruddannelse 
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LEDERUDDANNELSE

Vil du gerne have gode og nyttige redskaber 
til en travl hverdag? Så kan du få de rette 
værktøjer på lederuddannelsen. 

Her sætter vi fokus på, hvordan du får plan-
lagt og prioriteret dine opgaver. Forløbet tager 
udgangspunkt i din forretning og nøgletal, så 
du har noget konkret at arbejde videre med, 
når du kommer hjem igen.

Uddannelsen giver dig
  Ledelsesredskaber

  Prioritering og planlægning

  Forskellige økonomiske metoder

  Din egen markedsføringsplan

  Din egen forretningsplan

  Erfaringsudveksling med kolleger

På kurset tages der altid afsæt i dit værksted.

For værkstedsejere og -ledere

Praktisk info

Sted

Undervisere
Anette Schlünzen, Konzenzus 
Per Søby, Holco Automotive

Har du spørgsmål til kurset er du velkommen 
til at kontakte Anette Schlünzen på 
tlf.: 22 80 50 60 eller as@konzenzus.dk

Lederuddannelsen er opdelt i 3 moduler:

Modul 1: Grundlæggende ledelse og forretningsdrift  10.-11. oktober 2022
Modul 2: Udvikling af dine medarbejdere og din forretning 29.-30. november 2022
Modul 3: Gør din forretning klar til fremtiden  17.-18. januar 2023

Alle dage fra kl. 8.30. Sluttidspunkt kl. 16 på dag 2. Der kan forekomme aftenundervisning.

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Pris
Modul 1    6.000,-
Modul 2 og 3  12.000,-
Modul 1, 2 og 3   16.000,-
Priserne er pr. person.

Deadline for tilmelding er d. 7. september 2022. 
Tilmelding er bindende, og prisen faktureres ved 
tilmelding. Der kræves min. 12 deltagere før kurset 
gennemføres.

au2parts dækker forplejning, overnatning 
og materialer.

au school

Tilmeld dig nu på: 
au2parts.dk/au2school
eller via QR-koden



Lederrollen 

• Balancen mellem at bestemme og give slip
• Uddelegering og involvering af medarbejdere
• At bruge tiden rigtigt som leder
• At tage lederkrydset 
• Tid og struktur 

Markedet

• Hvordan ser markedet ud lige nu?
• Hvor bevæger det sig hen?

Optimering af din forretning

• Styr på din basisforretning
• Hvordan øger du let din indtjening? 
• Fakturaoptimering
• Hvordan holder du fast i dine kunder
• Eftermarkedsprocessen

au school

Metoder
• Arbejdsprocesser
• Eftermarkedet 
• Standarder

Markedet
• Hvordan ser markedet ud
• Markedsføring
• Fremtiden

Mennesker
• Dig som leder
• Hvordan får du det bedste 

ud af medarbejdere

Materialer
• Produkter 
• Hvad tilbyder du dine 

kunder

PÅ UDDANNELSEN ARBEJDER VI MED 
4 GRUNDELEMENTER
Vi arbejder meget praktisk med de forskellige emner og tager udgangspunkt i jeres hverdag. 
Du får rig mulighed for at udveksle erfaringer med dine kolleger. Der udarbejdes handlingspla-
ner efter hvert modul, så I planlægger, hvad I vil gøre, når I kommer tilbage på værkstedet. 

Modul 1 - Grundlæggende ledelse og forretningsdrift  10.-11. oktober 2022



au2school er au2parts’ uddannelseskoncept som tilbyder efter-
uddannelse og kurser til professionelle værksteder.

Læs mere om au2parts på www.au2parts.dk

Ledelse af medarbejdere

• Din egen profil – hvad betyder den for ledelse
• Situationsbestemt ledelse - at vælge den rigtige 

lederstil
• Hvordan ser du på dine medarbejdere
• Delegering og involvering 

Markedsføring

• Hvordan finder din kunder dig
• Hvilke medier kan du bruge

Hvordan kan du skabe vækst i din  
forretning?

• Gennemgang af dit eget regnskab
• Dækningsbidrag
• Debitorer
• Fakturering – fakturering af egen tid
• Omsætning eller indtjening

Ledelse og motivation

• Hvad motiverer dine medarbejdere
• Frihedsgrader til dine medarbejdere
• Kommunikation som leder
• Min ret og pligt som leder - overenskomster 

Hvordan skaber man forandringer

• Indsats = resultat
• Opsæt delmål - SMART mål
• Hvem skaber forandringerne
• Hvordan udvikler forandringer sig

Strategi

• Hvad er dine mål med din forretning
• Hvor vi du gerne være i markedet
• Hvad skal dine kunder sige om dig?
• Hvad skal der til for, at du kan føre det  

ud i livet

Modul 2 - Udvikling af dine medarbejdere og din forretning  29.-30. november 2022

Modul 3 - Gør din forretning klar til fremtiden  17.-18. januar 2023


