Kurset holdes på TECHCOLLEGE
Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg

LEDERKURSUS
– HOTEL, RESTAURATION & FØDEVAREOMRÅDET

Varighed: 10 dage
Undervisningstid: 8.00 – 15.25
Kontakt og mere information
om kurset:
Jannie Rank Ringgaard
Uddannelseskonsulent
Mobil: 2526 6716
Mail: jari@techcollege.dk

Kontakt og support om tilmelding og VEU-godtgørelse:
Gitte F. Rasmussen
Uddannelsessekretær
Telefon: 7250 5271
gira@techcollege.dk

Økonomi og tilskud
Hvis du har uddannelse på faglært
niveau, er prisen på kurset 1280 kr.,
og der kan opnås VEU-godtgørelse
til arbejdsgiver på op til 893 kr. pr.
dag (2022-priser).
Hvis du har mere end 60 km fra
dit hjem til skolen, ydes der tilskud
til kost og logi på op til 500 kr. pr.
døgn samt tilskud til transport.
Læs mere om økonomi og tilskud
på techcollege.dk/efteruddannelse
Tilmelding
Tilmelding foregår via skolens
hjemmeside techcollege.dk. Klik
på ”Efteruddannelse” og klik på
”Gastronomi, ernæring, tjener og
fødevarer”.
Inden kurset vil du modtage en
indkaldelse med praktisk information. Vi glæder os til at byde dig
velkommen på TECHCOLLEGE.

10-dages kursus med bevidsthed om din lederrolle, forskellige ledelsesstile, motivation af medarbejdere, ledelsesredskaber samt kommunikation til konflikter
og vanskelige samtaler. Kurset er for køkken-/kantineledere, delikatesseledere,
restaurantchefer, køkkenchefer, souschefer, receptionschefer eller dig, som snart
får flere lederopgaver.
Hele kurset sætter ledelse af et køkken, en restaurant eller en reception i centrum og
kobler ledelsesteorier med praktiske eksempler fra branchen. Der veksles mellem teoretiske oplæg, cases og praksisnære opgaver, hvor vi tager udgangspunkt i eksempler fra din
dagligdag som leder.
Ud over en masse relevante kompetencer får du selvfølgelig også mulighed for at udvide
dit personlige netværk inden for branchen.
OPBYGNING OG INDHOLD
Modul 1: Ledelse og samarbejde – det personlige lederskab
Den 26. - 27. september 2022
Bliv mere bevidst om ledelse og adfærd herunder samspillet mellem leder og medarbejder.
Modul 2: Kommunikation som ledelsesværktøj
Den 3. - 4. oktober 2022
Kommunikations betydning for egen lederrolle herunder aktiv brug af forskellige kommunikationsformer.
Modul 3: Anvendelse af situationsbestemt ledelse
Den 24. - 25. oktober 2022
Anvendelse af relevante situationsbestemte ledelsesværktøjer i forhold til individuelle
behov.
Modul 4: Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Den 7. - 8. november 2022
Afdækning af kerneproblemstillingen i en konflikt og gennemførelse af udfordrende
samtaler, der rummer konfliktpotentiale.
Modul 5: Ressourceoptimering og forandringsledelse
Den 14. - 15. november 2022
Igangsættelse af forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejderens motivation, effektivitet og tilfredshed, herunder styrkelse af det sociale arbejdsmiljø.
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