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Det er ofte dokumenteret, at kvalifikationer giver øget 
afkast. Derfor er der god forretning i at investere i at øge 
dine medarbejderes og dine egne kvalifikationer. Nok kan det 
være svært at finde tiden, der skal til. Men som med al anden 
forretning gælder det, at hvis ikke man investerer, kommer 
der ikke noget afkast.

Den teknologiske udvikling flytter hele tiden markedet. Love 
og regler ændrer sig. De ledelsesmæssige opgaver bliver 
mere komplekse. Det gør, at kravene til de rette kompetencer 
hele tiden øges. For at levere bedst muligt er TEKNIQs kur-
sus- og uddannelsesprogram blevet stadig mere dynamisk.

Ny grundlæggende 
lederuddannelse på vej
I løbet af 2018 lancerer TEKNIQ en ny uddannelse; ”Installa-
tionsbranchens Grundlæggende Lederuddannelse – IGL”, for 
branchens nye ledere. IGL vil give nye ledere den indsigt, der 
skal til for transformationen af deres identitet, selvforståelse 
og ageren fra medarbejder til leder. 

Det indebærer bl.a. at deltagerne lærer at se deres opgaver 
i virksomhedens perspektiv, får redskaber til ledelsesmæssig 
gennemslagskraft, indsigt i, og forståelse for virksomhedens 
økonomi, redskaber til at kunne foretage en vurdering og 
håndtering af risici, samt værktøjer til direkte personalele-
delse. Installationsbranchens Grundlæggende Lederuddan-
nelse starter i andet halvår af 2018. Datoer og steder bliver 
annonceret via TEKNIQs kursusmail. 

Det nye kursuskatalog
Kursuskataloget for 2018 indeholder de kendte og meget 
efterspurgte kurser og uddannelser. Herudover er der tilført 
en del nye, bl.a. indenfor digitalisering, nye regler og nye 
lederuddannelser. Sidstnævnte, da branchen melder om et 
stadig stigende behov for ledere på alle niveauer. Samtidig 
viser al erfaring, at lederne bliver bedre til at levere såvel 
økonomiske resultater som fastholdelse af medarbejdere, når 
de er klædt på til at udføre håndværket ledelse.

Som konsekvens af de øgede krav og tidsknapheden 
i branchen vil der i løbet af 2018 komme flere nye kurser og 
uddannelser, ligesom der vil blive lavet e-læringskurser, hvor 
kvalifikationerne kan læres hjemmefra. Det vil vi løbende 
informere om via TEKNIQs nyhedsbreve.

Medlemsfordele
De fordelagtige, reducerede medlemspriser for en lang række 
kurser videreføres i år, og hele vejen rundt er det sikret, at 
vores kursus- og uddannelsestilbud er stærke.

6-uger-før-rabat
Vores 6-uger-før-rabat er også gældende i 2017, hvor vi giver 
10 % på alle kurser og 5 % på alle længerevarende uddannel-
ser, hvis man tilmelder sig seks uger før kursets eller uddan-
nelsens start. Det gælder dog kun for medlemsvirksomheder.

Overblik og aktualitet
Med dette kursuskatalog vil vi gerne give dig et overblik over 
vore kurser og uddannelser sammen med en god beskrivelse 
af hvert kursus. Tid og sted for kurser og uddannelser er 
i kataloget, så I hurtigt kan træffe en afgørelse. Alle oplysnin-
ger findes også på hjemmesiden www.tekniq.dk, hvor du kan 
tilmelde dig.

Kvalifikationer giver øget 
afkast – tid til investering

6
Om TEKNIQs kurser og uddannelser
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I tilfælde hvor der er ekstra stor søgning til et kursus, vil 
vi oprette flere end de her annoncerede. Alle kurser, både 
de heri annoncerede og de løbende oprettede, blive tillige 
annonceret i vores nyhedsmail.

Hold dig orienteret om kurser og uddannelser ved at tilmelde 
dig vores kursusnyhedsbrev. Så modtager du automatisk 
månedligt overblik over tid og sted for de kommende kurser 
og uddannelser. Du tilmelder dig kursusnyhedsbrevet på  
www.tekniq.dk/kursusnyhedsmail.

Kontakt os
Du er meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål 
til vores kurser og uddannelser, eller hvis du har spørgsmål 
til, hvad der vil passe bedst til dine behov. Husk, at vi også 
kan hjælpe med meget mere end det, du finder i programmet 
for vore åbne kurser og uddannelser. Hvis du har ønsker om 
virksomhedsinterne forløb, skal du endelig kontakte os.

Vi håber, at dette katalog kan danne inspiration til jeres 
kommende udvikling.

Henrik Carøe Gjellebøl, udviklingschef, TEKNIQ
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Målgruppen for TEKNIQs kurser og uddannelser er mestre, 
ledere, medarbejdende ægtefæller, ledende medarbejdere og 
administrativt personale.

Hvem kan deltage?
Alle medlemmer af TEKNIQ – og ansatte i deres virksomhe-
der – kan deltage i kurserne.

For deltagere, der ikke er ansat i en medlemsvirksomhed 
under TEKNIQ, opkræves et tillæg til prisen på 20 %, dog kun 
10 % på de længerevarende lederuddannelser.

Kursuspriser
Prisen fremgår af hver enkelt kursus- og uddannelsesbe-
skrivelse. Vi gør opmærksom på, at for internatkurser og 
-uddannelser inkluderer prisen også overnatning, mad og 
drikke – i modsætning til mange andre kursusudbydere.

Betaling
Der fremsendes faktura til virksomheden, kort efter at 
 kurset er afholdt, og kort før start på de lange uddannelser.

Det er muligt at betale i rater mod et gebyr på kr. 250,- pr. rate. 
Kontakt udviklingsafdelingen for nærmere information.

Få rabat ved tidlig tilmelding
Hvis du tilmelder dig kurser eller uddannelser senest seks 
uger før start, giver vi 10 % i rabat på kurser og 5 % på lange 
uddannelser. Det gælder dog kun for medlemsvirksomheder.

Tilmelding
Tilmelding sker via vores hjemmeside www.tekniq.dk/ 
kursustilbud, senest én måned før startdatoen.

Program og deltagerliste fremsendes cirka otte dage før 
kursus- og uddannelsesstart. Tilmelding er bindende.

Afmelding
Afmelding mere end fire uger før startdatoen er vederlagsfri. 
Ved afmelding mellem to og fire uger før startdato betales 
50 % af prisen. Ved afmelding senere end to uger før start-
dato betales fuld pris – send eventuelt en kollega i stedet for.

Generelle oplysninger
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For at udvikle en virksomhed kræver det, at ledelsen tager 
udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer og det, som 
virksomheden har behov for i fremtiden. Kun ved at være 
bevidst om sin egen styrke og forskellighed i forhold til 
konkurrenterne, kan man som virksomhed for alvor ændre 
og udvikle sig.

TEKNIQ tilbyder en bred palet af kurser og rådgivning, som 
dækker alle de strategiske og organisatoriske udfordringer, 
som medlemsvirksomhederne står over for. Vi løser alle vo-
res opgaver i tæt samarbejde med jer og med udgangspunkt 
i jeres virksomheds konkrete situation.

Vi har stor erfaring inden for de forskellige fagområder 
og har et bredt og velfunderet netværk af konsulenter og 
eksperter, så de helt rette ressourcer kan knyttes til den 
specifikke opgave.

Virksomhedstilpassede kurser
Vi kan tilpasse ethvert af vores kurser til jeres virksomhed, 
ligesom alle kurser kan skræddersyes og kombineres på 
tværs. Alt er muligt – brug kursuskataloget som inspiration.

Strategisk planlægning
Vi rådgiver ved sparring omkring virksomhedens mission, 
vision og værdigrundlag. Vi bistår med strategiske analyser 
af organisationens interessenter, muligheder og eksistens-
grundlag. Vi sikrer, at de strategiske processer forankres på 
alle niveauer – og at der etableres fælles forståelse af mål og 
resultater.

Ring til udviklingschef Henrik Carøe Gjellebøl eller chefkon-
sulent Flemming Nielsen på tlf. 4343 6000 til en uforpligten-
de snak om, hvordan vi kan være med til at støtte udviklings-
processer og lederudvikling i din virksomhed.

Virksomhedstilpassede og 
skræddersyede kurser
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Der findes en række muligheder for at få tilskud til efterud-
dannelse. Virksomhederne kan søge om tilskud til medarbej-
dernes kompetenceudvikling, og medarbejderne kan søge om 
tilskud samt lønrefusion til selvvalgt efteruddannelse.

Der er særligt to kompetencefonde, der kan være interes-
san te, og som kan give tilskud til nogle af de kurser og 
ud dan nelser, der præsenteres i dette katalog. Det er HK-kom-
petencefonden for HK-medarbejdere og Teknisk Landsfor-
bund-kompetencefondene for tekniske medarbejdere, som 
arbejder under overenskomsten med Teknisk Landsforbund.

HK-kompetencefonden
Virksomhederne kan søge om tilskud til efteruddannelse-
saktiviteter for medarbejdere, der er omfattet af overens-
komsten mellem HK/ Privat og TEKNIQ, dog undtaget elever. 
Fonden kan yde tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer 
og evt. transport og logi ved deltagelse i brancherelevante 
kurser.

Medarbejderne kan søge om tilskud til selvvalgt efteruddan-
nelse. Fonden kan yde tilskud til kursusgebyr, kursusmateri-
aler, evt. transport og logi samt løntabsgodtgørelse på op til 
85 % af hidtidig løn (inklusiv evt. offentlig løntabsgodtgørel-
se).

Der kan søges om tilskud til deltagelse i AMU-kurser, grund-
skolekurser, gymnasiale kurser, enkeltfag på videregående 
uddannelse, private kurser m.v. Det afgørende er, at der er 
tale om brancherelevante uddannelser. Bemærk, at der kun 
kan søges om tilskud til kurser, der ikke er afholdt.

TL-kompetencefonden
Virksomhederne kan søge om tilskud til efteruddannelses-
aktivitet for medarbejdere, der er omfattet af overenskom-
sten mellem Teknisk Landsforbund og TEKNIQ. Det vil typisk 
være medarbejdere med en erhvervsuddannelse kombine-
ret med en installatør-/ maskinmester-uddannelse eller 
lignende, der er ansat som mellemleder, projektkonsulent, 
beregner, udvikler eller tegner. Fonden kan yde tilskud til 
kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transport og logi ved 
deltagelse i brancherelevante kurser.

Medarbejderne kan søge om tilskud til selvvalgt efteruddan-
nelse. Fonden kan yde tilskud til kursusgebyr, kursusmateri-
aler, evt. transport og logi samt løntabsgodtgørelse på op til 
85 % af hidtidig løn (inklusiv evt. offentlig løntabsgodtgørel-
se) ved deltagelse i brancherelevante kurser.

Der kan søges om tilskud til deltagelse i AMU-kurser, grund-
skolekurser, gymnasiale kurser, fag på videregående uddan-
nelse, private kurser, diplomuddannelser m.v. Bemærk, at der 
kun kan søges om tilskud til kurser, der ikke er afholdt.

Medarbejderudvikling 
med tilskud
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Arbejdsmarked og overenskomster



Varighed
To adskilte dage fra  
kl. 9.00 – 16.00.  
Der er ca. en måned mellem 
hver kursusdag

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest ses 
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. Rabat-
ten gælder kun for TEKNIQs 
medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 4.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 4.800,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer

Tid og sted
11. april og 16. maj 2018, 
Comwell Kolding

19. september og 10. oktober 
2018, TEKNIQ Glostrup

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Form
Vi veksler mellem korte oplæg, kon-
krete opgaver og drøftelser på praktisk 
lønadministration. Trin for trin kommer 
du igennem alt, hvad du skal kunne, og 
vi inddrager holdets egne problemstil-
linger og udfordringer.

Der er lagt ca. en måned ind mellem 
de to kursusdage, da dette bidrager til 
at øge den enkelte deltagers samlede 
udbytte af kurset.

Kursusindhold
Dag 1

 » Lønadministration – første del

 » Feriepenge, SH-betaling og 
 fritvalgsopsparing

 » Diverse tillæg

 » Pension

Dag 2

 » Lønadministration – anden del

 » Sygeløn, betaling under barsel og 
refusion

 » Elever og lærlinge

 » G-dage

 » Særlige godtgørelser

Hvem bør deltage
Mestre og medarbejdere, der vareta-
ger opgaver inden for virksomhedens 
lønadministration.

Lær hvordan samspillet mellem overenskomst, love og lønsystemer ser ud, og hvordan du laver den korrekte lønseddel.

Vi tager udgangspunkt i det komplicerede regelsæt, og du bliver fortrolig med, hvordan du bedst styrer lønhåndteringen 
i praksis, så du effektivt omsætter regler til færdig løn – for alt andet koster både tid og medarbejdertilfredshed.

Vi gennemgår de forskellige dele af lønsedlen og kommer i dybden med alt fra overtidsbetaling, pension, overenskomstmæs-
sige tillæg og særlige godtgørelser. Vi gennemgår også korrekt administration af ferie og feriedage – med optjening, feriens 
placering og udbetaling af løn under ferie og feriepenge samt fritvalgsopsparing. Endelig giver kurset dig en indsigt i sygedag-
pengeloven og de overenskomstmæssige regler for sygeløn og sikrer, at den nødvendige viden om reglerne for barselsorlov og 
refusion er på plads.

Lav den rigtige løn
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Varighed
To dage, fra kl. 10.00 dag 1  
til kl. 15.00 dag 2

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. Rabat-
ten gælder kun TEKNIQs 
medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 5.500,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 6.600,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. overnatning, forplej-
ning og undervisningsma-
terialer.

Tid og sted
24. og 25. oktober 2018, 
Comwell Kolding

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Form
Kurset veksler mellem gennemgang af 
de lovmæssige bestemmelser, prak-
tiske problemstillinger og drøftelser 
med udgangspunkt i deltagernes egne 
erfaringer.

Kursusindhold
 » Elektrikeroverenskomsten

·  Arbejdstid og fleksibel arbejdstid

·  Funktionærlignende ansættel-
sesforhold

·  Fastsættelse af timeløn

·  Tillidsrepræsentanter

·  Nye lønsystemer

 » Ferie, SH og fritvalg

 » Elever og lærlinge

 » Sygeløn og -dagpenge

 » Barselsregler

 » Funktionærbestemmelser

Hvem bør deltage?
Mestre, overmontører, ledende medar-
bejdere og medarbejdere beskæftiget 
med lønadministration.

Kom hele vejen rundt om personaleforholdene, herunder overenskomster og love for beskæftigelse af svende, lærlinge/elever 
samt funktionærer. På dette tredages kursus gennemgår vi alle relevante personaleforhold, så du lærer at mestre de mange 
forhold, der sætter rammerne for virksomhedens medarbejdere – fra tillidsrepræsentanter over funktionærer til lærlinge. Det 
er kurset, der klæder dig på til at løfte ansvaret for din virksomheds samlede personaleadministration.

Personaleforhold – 
overenskomster og love (el) 
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Form
Kurset veksler mellem gennemgang af 
de lovmæssige bestemmelser, prak-
tiske problemstillinger og drøftelser 
med udgangspunkt i deltagernes egne 
erfaringer.

Kursusindhold
 » Gennemgang af overenskom-

sten, herunder tillæg som skur-, 
smuds- og zonepenge, feriepenge, 
sygedagpenge og barsel

 » Ferie, SH og fritvalg

 » De særlige regler for elever og 
lærlinge

Hvem bør deltage?
Mestre, overmontører, ledende medar-
bejdere og medarbejdere beskæftiget 
med lønadministration.

Tid og sted
3. og 4. oktober 2018, 
Comwell Kolding

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 5.500,-

Pris for andre (+ 20%) 
kr. 6.600,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer.

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest skes 
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. Rabat-
ten gælder kun TEKNIQs 
medlemmer.

Varighed
To dage, fra kl. 10.00 dag 1  
til kl. 15.00 dag 2

Kom hele vejen rundt om personaleforholdene, herunder overenskomster og love for beskæftigelse af svende, lærlinge/elever 
samt funktionærer. På dette todages kursus gennemgår vi alle relevante personaleforhold, så du lærer at mestre de mange 
forhold, der sætter rammerne for virksomhedens medarbejdere – fra tillidsrepræsentanter, funktionærer til lærlinge. Det er 
kurset, der klæder dig på til at løfte ansvaret for din virksomheds samlede personaleadministration.

Personaleforhold – 
overenskomster og love (vvs)
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Tid og sted
29. maj 2018,  
Comwell Kolding

25. september 2018,  
TEKNIQ Glostrup

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 2.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 2.400,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer.

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. Rabat-
ten gælder kun TEKNIQs 
medlemmer.

Varighed
Kl. 9.00 – 16.00

Form
På kurset veksles mellem gennemgang 
af prislisten, konkrete problemstillinger 
og afgørelser og drøftelser af deltager-
nes egen praksis.

Kursusindhold
 » Indgåelse af akkordaftaler

 » Prislistens opbygning og indhold

 » Akkordregnskaber

 » Kritik af akkordregnskaber

 » Afslutning af akkorden

 » Behandling af faglig strid

Hvem bør deltage?
Mestre, overmontører og andre arbejds-
ledere, der i hverdagen har brug for 
kendskab til prislisten.

Fundamentet for branchens akkordaftaler er fastlagt i prislistens almindelige bestemmelser og i de særlige tillæg. Et regelsæt 
som er baseret på en lang række voldgiftsafgørelser og forhandlingsaftaler igennem årerne. Få en grundig gennemgang af 
reglerne fra A til Z, og få indsigt i, hvordan de skal udøves i praksis – fx i forhold til akkordaftaler og de akkordsedler, du hver 
dag skal kunne godkende eller afvise på korrekt grundlag.

Rør- og fjernvarmeprislisten 
(vvs)

arbEjdsmarKEd Og OvErENsKOmsTEr / 17



Varighed
Kl. 9.00 – 16.00

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. Rabat-
ten gælder kun TEKNIQs 
medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 2.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 2.400,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer.

Tid og sted
2. maj 2018,  
Scandic Glostrup

31. oktober 2018,  
Comwell Middelfart

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Form
På kurset veksles mellem gennemgang 
af EBA-opmålingssystem og bestem-
melserne hertil, de overenskomstmæs-
sige bestemmelser for akkord, akkord-
sedler for indgåelse og afslutning af 
akkorder.

EBA vil i løbet af 2018 blive udbudt som 
web-kursus eller som blended learning.

Kursusindhold
 » Indgåelse af akkordaftaler

 » EBAs opbygning og indhold

 » Opmålingsøvelser i EBA

 » Akkordregnskaber

 » Kritik af akkordregnskaber

 » Afslutning af akkorden

 » Behandling af faglig strid

Hvem bør deltage?
Mestre, arbejdsledere og beregnere, der 
i hverdagen har brug for kendskab til 
akkordsystemet. Det forudsættes, at 
deltagerne har et indgående kendskab 
til kalkulationsprogrammet Kalkia.

Computer
Den enkelte deltager skal medbringe 
en bærbar computer, hvor EBA kan 
blive installeret.

Elbranchen har fået nyt akkordsystem, der den 1. juli 2016 erstattede Landspriskuranten for Installationsarbejde. Der er derfor 
sket væsentlige ændringer på akkordområdet, idet både de overenskomstmæssige bestemmelser og almindelige bestemmel-
ser for EBA adskiller sig fra de tidligere bestemmelser, ligesom opmålingsprogrammet EBA er opbygget ganske anderledes end 
Landspriskuranten for Installationsarbejde.

For at kunne indgå akkordaftaler, gennemføre akkordarbejdet og afslutte det på korrekt vis er det nødvendigt at have det 
fornødne kendskab til disse bestemmelser og til de ændrede opmålingsregler, der er knyttet til EBA.

EBA (Elbranchens 
Akkordsystem) 
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Erhvervsjura



Form
På kurset veksles mellem korte oplæg 
og drøftelser. Der tages udgangspunkt 
i deltagernes egne erfaringer. Kurset er 
opdelt i to enkeltstående dage med ca. 
en måned imellem af hensyn til indhol-
dets omfang, så du får mulighed for at 
samle op og bruge det lærte i praksis, 
inden vi mødes igen.

Kursusindhold
Dag 1

 » Tilbudslov og udbudslov

 » Standardforbehold

 » Entrepriseaftalen med vilkår om 
sikkerhedsstillelse

 » Byggeleveranceklausul og tidspla-
ner

 » Projektgennemgang

Dag 2

 » Ændringer i arbejdet

 » Ændringer i tidsplanen

 » Betaling, aflevering og mangler

Hvem bør deltage?
Mestre og ledende medarbejdere, 
der indgår entrepriseaftaler og leder 
udførelsen.

Lær at forstå de entrepriseretslige regler i AB 92 og andre aftaleforhold. Det er ikke afgørende, om du er ny, uerfaren eller skal 
have ajourført din viden – kurset er delt over to dage for at sikre både grundig gennemgang af reglerne på det entrepriseretsli-
ge område og den praksis, der foreligger. Kurset giver en forståelse for aftalegrundlaget mellem entreprenøren og bygherren.

AB 92 for Praktikere 

Tid og sted
8. marts og 19. april 
2018,  
TEKNIQ Glostrup

26. september og  
24. oktober 2018,  
Scandic Aarhus Vest

Se mere og tilmeld dig 
på www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Pris
MEDLEMSPRIS:  
KR. 4.000,-

Pris for andre  
(+ 20 %) kr. 4.800,-

Priserne er ekskl. 
moms og inkl. for-
plejning og undervis-
ningsmaterialer

Få rabat 
ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig 
senest seks uger 
før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. 
Rabatten gælder kun 
TEKNIQs medlemmer.

Varighed
To adskilte dage, fra 
kl. 9.00 – 16.00.  
Der er ca. en måned 
mellem hver kursus-
dag

En enkelt 
kursusdag 
separat
MEDLEMSPRIS:  
KR. 3.200,-

Pris for andre 
(+ 20 %): kr. 3.840,-

Priserne er ekskl. 
moms og inkl. for-
plejning og undervis-
ningsmaterialer.
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Varighed
Kl. 9.00 – 12.30.  
Kurset afsluttes med efter-
følgende frokost.

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. Rabat-
ten gælder kun TEKNIQs 
medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 1.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 1.200,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer.

Tid og sted
16. maj 2018,  
TEKNIQ Glostrup

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Form
På kurset veksles mellem konkret 
gennemgang af regler, den prak-
tiske anvendelse og drøftelse 
med udgangspunkt i deltagernes 
egne erfaringer.

Kursusindhold
På kurset gennemgår vi rammerne for de bedste 
inddrivelsesmetoder af forfaldne tilgodehavender. 
Vi gennemgår bl.a. reglerne for debitorrykning, 
forenklet inkasso og småsagsprocessen – og hvad 
man skal være opmærksom på i tilfælde af, at 
kunden går konkurs. Herunder:

 » Betalingsbetingelser, renter og rykkergebyrer

 » Opkrævning af inkasso-gebyrer, udenretlige 
inddrivelsesomkostninger og kompensations-
beløb over for erhvervsdrivende skyldnere.

 » Behandling af indsigelser

 » Forenklet inkasso

 » Småsagsprocessen

 » Forenklet syn & skøn

 » Henvisning af sagen til ankenævn

Hvem bør deltage?
Kurset henvender sig til personer, 
der i hverdagen står for at rykke 
og inddrive virksomhedens tilgo-
dehavender.

Hvad gør du, når kunden ikke betaler sin regning? Hvad er den rigtige inddrivelsesproces, og hvornår kan det betale sig at gå 
videre med inddrivelsen af et tilgodehavende? Det afhænger af, hvilke konkrete forhold der er omkring kunden og tilgodeha-
vendet, som fx:

 » Hvorfor har kunden ikke betalt? (Manglende evne/vilje?)

 » Er det en privatkunde eller erhvervsdrivende?

 » Hvor stort er beløbet, du har til gode?

Når kunden ikke betaler
– Inddrivelse af forfaldne tilgodehavender

ErhvErvsjura / 21



Tid og sted
12. april 2018,  
Comwell Aalborg

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 1.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 1.200,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer.

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. Rabat-
ten gælder kun TEKNIQs 
medlemmer.

Varighed
Kl. 9.00 – 12.00.  
Kurset afsluttes med efter-
følgende frokost.

Form
På kurset veksles mellem konkret 
gennemgang af regler, den praktiske 
anvendelse og drøftelse med udgangs-
punkt i deltagernes egne erfaringer.

Kursusindhold
 » Hvad bestemmer AB 92 om force-

ring

 » Voldgiftspraksis og konkrete 
eksempler

 » Formuleringen af forceringsaftaler

 » Vilkårene i forceringsaftaler

Hvem bør deltage?
Mestre og ledende medarbejdere, der 
leder udførelsen af entrepriseaftaler.

Kursets formål er at give deltagerne et praktisk redskab til at håndtere en bygherres krav om forcering.

AB 92 Forcering
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Varighed
Kl. 9.00 – 13.00.  
Kurset afsluttes med efter-
følgende frokost.

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks  
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. Rabat-
ten gælder kun TEKNIQs 
medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 1.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 1.200,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer

Note: Kurset gennemgår 
ikke tekniske eller projek-
teringsmæssige spørgsmål, 
ligesom kurset ikke kommer 
ind på kalkulation af tilbud.

Tid og sted
17. april 2018,  
TEKNIQ Glostrup

31. oktober 2018,  
Scandic Aarhus Vest

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Hvem bør deltage?
Mestre og ledere med ansvar for virk-
somhedens tilbudsgivning på entrepri-
seopgaver.

Kursusindhold
 » Lovens anvendelsesområde

 » Lovens grundlæggende principper 
og definitioner

 » Forberedelse af udbud

 » Udbudsformer

 » Offentliggørelse m.m.

 » ESPD

 » Udelukkelse, egnethed og udvæl-
gelse m.m.

 » Evaluering

 » Tildeling

 » Underretning til ansøgere og 
tilbudsgivere

 » Kontraktens gennemførelse

Form
Der veksles mellem konkret gennem-
gang af de omtalte emner og drøftelser 
med udgangspunkt i de deltagende 
virksomheders egne erfaringer.

Vi guider dig gennem væsentlige dele af udbudsloven, herunder ESPD-dokumentet og reglerne bag tilbudsevalueringen.

Udbudslov har gjort EU’s udbudsdirektiv til dansk lov. Men hvad betyder det for dig som installatør, når du vil byde på større 
offentlige udbud?

Som udgangspunkt er målet med reglerne at gøre det nemmere at bruge udbudsreglerne og øge mulighederne for dialog, 
samarbejde og fleksibilitet mellem myndigheder og erhvervsliv.

ESPD-dokumenter og reglerne bag vil blive gennemgået sammen med reglerne bag evaluering af tilbuddene.

På kurset guider vi dig igennem nyheder og ændringer, som du kan bruge aktivt og praktisk, når din virksomhed giver tilbud 
på entrepriser.

Udbudsloven, ESPD og 
evaluering
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Kommunikation, økonomi og marked



Varighed
To dage, fra kl. 9.30 dag 1  
til kl. 16.00 dag 2

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. Rabat-
ten gælder kun TEKNIQs 
medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 8.500,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 10.200,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. overnatning, forplej-
ning og undervisningsma-
terialer.

Tid og sted
25. – 26. oktober 2018,  
Scandic Silkeborg

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Form
Kurset er en blanding af instruktørop-
læg, cases, gruppeøvelser og -diskus-
sioner

Kursusindhold
 » Krav til god mødeledelse, ”at have styr på mødets udvikling”

 » Forhandlingens 8 faser

 » Teknikker og træning i de vigtigste faser i forhandlinger

 » Den rette forberedelse – hvad kan og vil jeg opnå?

 » Forhandlingsstrategien

 » Grundregler for god forhandlingsadfærd

 » Vigtige men oprettelige faldgruber

 » Hvordan opnås enighed

 » Konkrete virkelighedsnære forhandlingscases med evaluering

 » At skifte position

 » Egen forhandlingsadfærd og personlig handlingsplan

Hvem bør deltage?
Kurset henvender sig til ledere på alle 
niveauer der varetager forhandlinger.

Når der forhandles, er det ikke kun et spørgsmål om at have styr på forhandlingens faser og teknikker, men lige så meget om 
den personlige tilgang og adfærd. På dette kursus indøves forhandlingens elementer gennem cases og træning med afsæt 
i egne arbejdsopgaver og udfordringer. Med den opnåede fortrolighed i teknikkerne sættes individuelt fokus på adfærd, stra-
tegier og kommunikation, så den enkelte kursist er bevidst om egne styrker og svagheder – og ikke mindst handlemuligheder 
i forhandlingsforløbet.

En forhandling handler ikke bare om at vinde eller tabe, men om at opbygge stærke relationer og om muligt fremtidigt sam-
arbejde. Derfor er det gode forhandlingsresultat det, hvor alle oplever stor tilfredshed. På kurset sættes derfor også fokus på 
kort- og langsigtede mål, ligesom deltagernes evne til at sætte sig i andres sted trænes.

Forhandlingsteknik 
– At opnå den bedste pris og 
aftale – med stærke relationer
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Varighed
Kl. 9.00 – 16.00

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, gi-
ver vi 10 % i rabat. Rabatten 
er kun for TEKNIQs med-
lemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 2.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 2.400,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer.

Tid og sted
18. april 2018,  
TEKNIQ Glostrup

24. september 2018,  
Scandic Aarhus Vest

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Form
På kurset veksles der mellem oplæg, 
diskussion og praktisk træning.

Gruppeopgaver løses med udgangs-
punkt i installationsbranchens hverdag.

Trin-for-trin træning, øvelser og 
efterfølgende diskussioner, som sætter 
fokus på, hvad der er godt og skidt i en 
konkret situation.

Kursusindhold
Deltagerne opnår værktøjs- og færdig-
hedsmæssig indsigt i kommunikation 
via sociale medier. De bliver trænet 
inden for følgende hovedområder:

 » Hvorfor – hvilken gevinst giver 
sociale medier?

 » Hvad – hvilke sociale medier skal du 
bruge?

 » Hvordan – krav til ressourcer, 
forskellige typer opslag, kritiske 
kommentarer, annoncering

Hvem bør deltage?
Ledelse og medarbejdere som har en 
direkte kontakt til virksomhedens kun-
der eller arbejder med virksomhedens 
kommunikation.

Sociale medier giver dig en uundværlig indgangsvinkel til at kapre kunder og brande dit firma over for de dygtigste medarbej-
dere.

Men hvordan sikrer du værdien for virksomheden ved at være aktiv på sociale medie? Hvilke ressourcer kræver det, hvad skal 
du undgå, og hvad kan du med fordel gøre?

Kurset handler ikke om, hvordan du konkret og praktisk laver et opslag eller sætter en annoncekampagne op. Derimod tager 
vi dig med på en rejse fra et strategisk udgangspunkt og introducerer dig til strategi, handlingsplaner, indhold, annoncering, 
personlige profiler, firmaprofiler, holdningspåvirkning og så videre på diverse sociale medier. Vi fokuserer særligt på Facebook 
og LinkedIn.

Sociale medier – vejen 
til kunderne og de gode 
medarbejdere
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Varighed
Kl. 9.00 til kl. 16.30

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. Rabat-
ten gælder kun TEKNIQs 
medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 3.200,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 3.840,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer.

Tid og sted
25. april 2018,  
Scandic Ringsted

25. september 2018, 
Comwell Kolding

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Form
En vekselvirkning mellem foredrag, 
casearbejde og erfaringsudveksling.

Kursusindhold
 » Økonomirapporteringer fra boghol-

deriet

 » Sammenhæng mellem bogholderi 
og for-/efterkalkulationer

 » Styring af indtjening

 » Styring af likviditet

Hvem bør deltage?
Kurset henvender sig primært til 
mestre og regnskabsmedarbejdere, der 
ønsker en generel indføring i virk-
somhedens tal og sammenhængen til 
driften af virksomheden.

Kurset vil behandle mulighederne for anvendelse af økonomirapporteringer fra bogholderiet, sammenhængen mellem bog-
holderi og for-/efterkalkulationer til blandt andet styring af indtjening og likviditet.

Generel økonomiforståelse
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Varighed
Kl. 9.00 til kl. 16.30

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. Rabat-
ten gælder kun TEKNIQs 
medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 3.200,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 3.840,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer.

Tid og sted
12. april 2018,  
TEKNIQ Glostrup

30. august 2018,  
Scandic Aarhus Vest

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Form
En vekselvirkning mellem foredrag, 
dialog og case-arbejde.

Kursusindhold
 » Hvad gør en virksomhed interes-

sant

 » Forretningsmæssige overvejelser

 » Selskabsretlige overvejelser

 » Skattemæssige overvejelser

 » Forberedelse af virksomheden til 
salg

 » Hvad koster en virksomhed

 » Vigtige dokumenter ved overdra-
gelse af virksomhed

 » Det typiske forløb for køb og salg

 » Forudsætninger for succes

Hvem bør deltage?
Kurset henvender sig til mestre og 
indehavere, der har et ønske om at 
opkøbe nye virksomheder eller sælge 
eksisterende virksomheder.

Generationsskifte eller køb og salg af virksomhed kan være en kompliceret proces med svære beslutninger.

Det er ikke kun økonomiske værdier, der skifter hænder. Det gør ledelsen også. Står virksomhedsejeren foran et salg, er der en 
række specifikke ting at tage højde for. Hvad er virksomheden værd? Hvornår skal den sælges? Er den klar til salg? Er jeg klar 
til salg af min virksomhed?

Tilsvarende problemstillinger dukker op i forbindelse med køb af virksomhed.

Køb og salg af 
installationsvirksomhed

KOmmuNIKaTION, øKONOmI Og marKEd / 29





Den nye elsikkerhedslov, bekendtgørelser og standarder   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32

Verifikation – eftersyn, afprøvning og rapportering   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

Elektriske installationer i særlige områder   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34

Planlægning, dimensionering og udførelse af elektriske installationer   .  .  .  .  .  .  .  35

CE-mærkning af maskiner og anlæg  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  36

Korrosion – den skjulte fjende  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  37

Bygningsreglement 2018   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

Effektiv mængdeberegning med BIM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

Lær at håndtere rådgivers 3D-materiale  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  40

El- og vvs-teknisk



Varighed
Én dag, fra  
kl. 9.00 – 16.00

Få rabat ved 
tidlig tilmelding
Tilmelder du dig senest 
seks uger før kurset 
afholdes, giver vi 10 % 
i rabat. Rabatten er kun 
for TEKNIQs medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS:  
KR 2.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 2.400,-

Priserne er ekskl. moms 
og inkl. forplejning og 
undervisningsmateri-
aler.

Tid og sted
6. marts 2018, TEKNIQ Glostrup
28. august 2018, Scandic Silkeborg
2. oktober 2018, HUSET Middelfart
6. november 2018, TEKNIQ Glostrup
5. december 2018, Comwell Aalborg

Se mere og tilmeld dig på  
www.tekniq.dk/kursustilbud

Form
På kurset veksles mellem korte oplæg, 
drøftelser og opgaveløsning.

Kursusindhold
 » En gennemgang af elsikkerhedslo-

ven og tilhørende bekendtgørelser

 » Præsentation af standardserien 
DS/HD 60364

 » En gennemgang af de vigtigste 
nyheder og ændringer

 » Arbejde på/nær ved elektriske 
installationer

Hvem bør deltage?
Kurset henvender sig til de ledere og 
medarbejdere i virksomheder, der udfø-
rer elektriske installationer.

Lovgivningen er blevet ændret, så stærkstrømsloven er afløst af elsikkerhedsloven, nye og flere bekendtgørelser og en række 
DS/HD standarder. For at kende det nye regelsæt og forstå, hvordan det adskiller sig fra den hidtidige bekendtgørelse, giver 
kurset en overordnet indføring i de nye regler, præsenterer hvad der er nyt – og hvordan man skal arbejde under de nye regler.

På kurset vil deltagerne få redskaber til at arbejde under de nye regler, udføre eftersynet og afprøvningen og udarbejdelse af 
dokumentationen.

Den nye elsikkerhedslov, 
bekendtgørelser og 
standarder
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Form
Kurset kombinerer gennemgang af reg-
ler med drøftelser af konkrete eksem-
pler ud fra deltagernes egne erfaringer.

Kursusindhold
 » En gennemgang af elsikkerheds-

loven, bekendtgørelserne og stan-
dardserien DS/HD 60364

 » En gennemgang af de krævede 
eftersyn og afprøvninger ud fra de 
nye regler

 » Arbejde på eller nærved elektriske 
installationer DS/EN 50110

 » Rapportering

 » Indberetning af elektriske installa-
tioner på virk.dk

Hvem bør deltage?
Kurset henvender sig til ledere og 
medarbejdere, som ønsker at få et øget 
kendskab til de nye stærkstrømsreg-
ler, krav til installationer, og hvordan 
afvigelser håndteres. Deltagerne bør 
have godt kendskab til de eksisterende 
regler for elektriske installationer.

Varighed
Én dag, fra  
kl. 9.00 - 16.00

Få rabat ved 
tidlig tilmelding
Tilmelder du dig senest 
seks uger før kurset 
afholdes, giver vi 10 % 
i rabat. Rabatten er kun 
for TEKNIQs medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS:  
KR. 2.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 2.400,-

Priserne er ekskl. moms 
og inkl. forplejning og 
undervisningsmateri-
aler.

Tid og sted
12. april 2018, Scandic Silkeborg
3. oktober 2018, HUSET Middelfart
12. november 2018, TEKNIQ Glostrup

Se mere og tilmeld dig på  
www.tekniq.dk/kursustilbud

Lovgivningen er blevet ændret, så stærkstrømsloven er afløst af elsikkerhedsloven, nye og flere bekendtgørelser og en  
række DS/HD standarder. Dette kursus henvender sig til alle, der har indgående kendskab til stærkstrømsbekendtgørelsen og 
skal have præsenteret, hvad ændringerne med de nye regler stiller af krav til planlægning, projektering, udførelse og doku-
mentation.

Verifikation – eftersyn, 
afprøvning og rapportering
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Form
Kurset kombinerer gennemgang af reg-
ler med drøftelser af konkrete eksem-
pler ud fra deltagernes egne erfaringer.

Kursusindhold
 » Områder med badekar eller bruser

 » Installationer i landbrug

 » Installationer på byggepladser

 » Midlertidige installationer

 » Installation af tavler

 » Installationer i medicinske områder

 » Installation af nød- og panikbelys-
ning

 » Eftersyn og afprøvning, verifika-
tion

 » Dokumentation

Hvem bør deltage?
Kurset henvender sig til ledere og 
medarbejdere, som ønsker at få øget 
kendskab til de nye stærkstrømsreglers 
krav til installationer i særlige områder. 
Deltagerne bør have et alment kend-
skab til elektriske installationer.

Lovgivningen er blevet ændret, så stærkstrømsloven afløses af elsikkerhedsloven, nye og flere bekendtgørelser og en række 
DS/HD standarder. Dette kursus henvender sig til alle, der bør kende dette nye regelsæt og forstå, hvordan man fremover 
skal arbejde med elektriske installationer i særlige områder. Områder med tavler, badekar eller bruser, der findes i de fleste 
bygninger. Kurset bidrager til at gøre det lettere at tage stilling til, hvordan installationer må og skal udføres i disse områder, og 
hvordan disse skal løses og dokumenteres i henhold til de nye regler.

Elektriske installationer 
i særlige områder

Varighed
En dag. Kl. 9.00 – 16.00

Få rabat ved 
tidlig tilmelding
Tilmelder du dig senest 
seks uger før kurset 
afholdes, giver vi 10 % 
i rabat. Rabatten er kun 
for TEKNIQs medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS:  
KR. 2.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 2.400,-

Priserne er ekskl. moms 
og inkl. forplejning og 
undervisningsmateri-
aler.

Tid og sted
25. april 2018, TEKNIQ Glostrup
8. oktober 2018, HUSET Middelfart
10. december 2018, Scandic Silkeborg

Se mere og tilmeld dig på  
www.tekniq.dk/kursustilbud
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Form
Teoretisk gennemgang af IEC-metoden, 
drøftelse af planlægning og praktisk 
udførelse samt gennemgang af dimen-
sioneringseksempler.

Kursusindhold
 » Gennemgang af bestemmelserne 

for dimensionering efter IEC-me-
toden

 » Eksempler på dimensionering af 
forskellige elektriske

 » Danske særregler – 75%-reglen

 » Planlægning af elektriske installa-
tioner

 » Udførelse af elektriske installati-
oner

Hvem bør deltage?
Kurset retter sig mod installatører, 
fagligt ansvarlige og montører som 
foretager planlægning, dimensionering 
og udførelse af elektriske installationer.

Elsikkerhedsloven har afløst stærkstrømsloven, og vi har fået en nu kortfattet installationsbekendtgørelse. Samtidig er de 
primære bestemmelser for dimensionering og udførelse af elektriske installationer flyttet tilbage i de standarderne i DS/HD 
60364-serien. Det medfører bl.a., at dimensioneringen af de elektriske installationer i boliger fremover skal udføres efter de 
generelle bestemmelser i IEC-metoden.

Planlægning, dimensionering 
og udførelse af elektriske 
installationer

Varighed
Én dag, Kl. 9.00 – 16.00

Få rabat ved 
tidlig tilmelding
Tilmelder du dig senest 
seks uger før kurset 
afholdes, giver vi 10 % 
i rabat. Rabatten gælder 
kun TEKNIQs medlem-
mer.

Pris
MEDLEMSPRIS:  
KR. 2.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 2.400,-

Priserne er ekskl. moms 
og inkl. forplejning og 
undervisningsmateri-
aler.

Tid og sted
16. maj 2018, Comwell Middelfart
1. november 2018, TEKNIQ Glostrup
22. november 2018, Scandic Silkeborg

Se mere og tilmeld dig på  
www.tekniq.dk/kursustilbud
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Kursusindhold
 » De væsentligste krav i Maskindirektivet og nogle af de vigtigste standarder

·  Bygning, sammenbygning, ombygning, ændring af både nye og gamle 
maskiner

·  Ansvar, opgaver og praktiske råd

 » Krav til sikker indretning under indkøring, fejlsøgning og -afhjælpning, rengø-
ring

·  Hvad må fabrikantens ”eget uddannede personale”?

·  Hvad må brugerens uddannede personale?

·  Hvornår er en maskine ”taget i brug”?

 » Køb og salg af maskiner

·  Køb og salg af nye og brugte maskiner: Ansvar, opgaver og praktiske råd

·  Effektiv anvendelse af begrebet ”delmaskiner” ved køb og salg

·  Køb af maskiner udenfor EØS: Ansvar, opgaver og praktiske råd

 » Maskiner under Bilag IV, kaldet ”særligt farlige maskiner”

·  Hvornår er man omfattet? – Og hvad medfører det?

·  Ansvar og opgaver ved ombygning, belyst med eksempler

 » Andre vigtige standarder du bør kende

Hvem bør deltage?
Kurset er for dig, der arbejder med 
maskiner og/eller deltager i ombygning 
og sammenbygning af maskiner til 
produktionslinjer og lignende.

Basalt kendskab til Maskindirektivet og 
CE-mærkning er en forudsætning for 
at få glæde af kurset.

Form
Kurset kombinerer gennemgang af reg-
ler med drøftelser af konkrete eksem-
pler ud fra deltagernes egne erfaringer.

På dette kursus får du et rigtigt godt kendskab til regelgrundlaget for indretning af maskiner og CE-mærkning. Kurset har 
fokus på anlæg, hvor der indgår flere maskiner eller delmaskiner, på ombygning eller sammenbygning af maskiner og impor-
terede maskiner.

Du lærer at skelne mellem en væsentlig og ikke-væsentlig ændring af en maskine – og hvornår det kræver fornyet CE-mærk-
ning. Du vil lære, hvordan du skal dokumentere dine ændringer, og hvad du skal være opmærksom på.

Sidst, men ikke mindst, kommer vi ind på specielle forhold i Maskindirektivets regler, og hvilke regelgrundlag du skal holde dig 
opdateret i, så du og din virksomhed kan handle ansvarligt.

CE-mærkning af maskiner og 
anlæg

Varighed
Én dag, kl. 9.00 – 16.00

Få rabat ved 
tidlig tilmelding
Tilmelder du dig senest 
seks uger før kurset 
afholdes, giver vi 10 % 
i rabat. Rabatten er kun 
for TEKNIQs medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS:  
KR. 3.200,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 3.840,-

Priserne er ekskl. moms 
og inkl. forplejning og 
undervisningsmateri-
aler.

Tid og sted
3. maj 2018, Scandic Silkeborg
6. september 2018, Scandic Ringsted

Se mere og tilmeld dig på  
www.tekniq.dk/kursustilbud
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Form
På kurset veksles der mellem korte 
oplæg, gennemgang af eksempler og 
drøftelser af konkrete problemstillin-
ger.

Kursusindhold
 » Vandtyper, vandbehandling og 

kvalitetssikring af brugsvand

 » Korrosionsformer

 » Korrosion og materialer.

Det vil være særligt fokus på messing, 
rødgods, rustfrit stål og plast.

Hvem bør deltage?
Kurset henvender sig til ledere og 
medarbejdere, som vil have deres viden 
omkring korrosion opdateret.

Korrosion er uundgåelig i tekniske installationer, når der er metal, vand og ilt til stede. Kunsten som installatør er at finde den 
rette kombination af materialer og tekniske løsninger, så risikoen for korrosion minimeres. Især ved renovering af gamle instal-
lationer kan det være en udfordring, men ved at følge nogle simple tommelfingerregler kan risikoen for skader holdes under 
kontrol.

Korrosion – den skjulte fjende

Varighed
Kl. 9.00 – 16.00

Få rabat ved 
tidlig tilmelding
Tilmelder du dig senest 
seks uger før kurset 
afholdes, giver vi 10% 
i rabat. Rabatten gælder 
kun TEKNIQs medlem-
mer.

Pris
MEDLEMSPRIS:  
KR. 2.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 2.400,-

Priserne er ekskl. moms 
og inkl. forplejning og 
undervisningsmaterialer

Tid og sted
3. maj 2018, HUSET Middelfart

Se mere og tilmeld dig på  
www.tekniq.dk/kursustilbud

El- Og vvs-TEKNIsK / 37



Hvem bør deltage
Kurset henvender sig til ledere og med-
arbejdere, som varetager etablering og 
renovering af bygningers vådrum og 
varmeforsyning.

Kursusindhold
 » Bygningsreglementets energiregler 

for nye huse i klasse 2015,2018 og 
2020

 » Energiberegning Be 15 som bruges 
i forbindelse med nybyggeri

 » Energireglerne i bygningsreg-
lement 2018 som gælder ved 
ombygninger

 » Løsningseksempler

Form
Kurset kombinerer korte indlæg og 
drøftelse af konkrete problemstillinger 
med gennemgang af løsningseksem-
pler og anbefalede metoder.

Kurset handler om de energiregler, som er trådt i kraft med det nye Bygningsreglement 2018.

På kurset er der fokus på reglerne ved nybyggeri og ombygning og især fokus på det, som er relevant for vvs-installatører.

På kurset får i en god bred viden om energireglerne i Bygningsreglementet, så i ved, hvad der er op og ned på reglerne, og så 
i kan give jeres kunder en god energirådgivning.

Bygningsreglement 2018

Varighed
Kl. 10.00 – 15.00

Få rabat ved 
tidlig tilmelding
Tilmelder du dig senest 
seks uger før kurset 
afholdes, giver vi 10 % 
i rabat. Rabatten gælder 
kun TEKNIQs medlem-
mer.

Pris
MEDLEMSPRIS:  
KR. 2.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr.2.400,-

Priserne er ekskl. moms 
og inkl. forplejning og 
undervisningsmaterialer

Tid og sted
Den 8. marts 2018, HUSET Middelfart
Den 4. oktober 2018, TEKNIQ Glostrup

Se mere og tilmeld dig på  
www.tekniq.dk/kursustilbud
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Form
Praktiske hands-on øvelser kombineret 
med lidt teori

Kursusindhold
 » Gennemgang af IKT-bekendtgørel-

serne, klassifikationssystemer, in-
formationsniveauer og måleregler

 » Hvordan man laver digitalt mæng-
deudtræk fra 3D-modeller

 » Mængdeudtræk vha. Revit og Vico 
Office

 » Kvalitetssikring af digitale mæng-
deudtræk

Hvem bør deltage?
Kurset er for dig, der arbejder med 
mængder i tilbudsfasen. Det er en 
forudsætning, at du har gennemført 
kurset ”Lær at håndtere rådgivers 
3D-materiale”, eller at du har erfaring 
med BIM-værktøjer og har flair for at 
arbejde med ny teknologi/nye digi-
tale værktøjer. Du har lyst til at lære 
mere avancerede værktøjer og bruge 
mængder fra 3D-modeller mere aktivt 
i dit arbejde.

På dette kursus lærer du de grundlæggende metoder til mængdeberegning med afsæt i 3D. Du lærer at gennemskue de risici 
og faldgruber, der giver anledning til forkerte mængder, så du står med de bedste kort på hånden i forbindelse med mæng-
deudbud. Du lærer at lave uafhængige mængdeudtræk med udgangspunkt i 3D-materiale fra gængse formater såsom Revit, 
SketchUp, ArchiCad, IFC, Tekla m.fl.

På kurset arbejder du med at skabe visuel sammenhæng mellem mængdeopgørelsen, kalkulationen og 3D-materialet, så du 
får et betydeligt bedre overblik, og du lærer, hvordan du ved projektændringer kan opdatere dine mængdeopgørelser og din 
kalkulation stort set automatisk.

Effektiv mængdeberegning 
med BIM

Varighed
2 dage, fra  
kl. 9.00 – 16.00

Bemærk at kurset er 
uden overnatning

Få rabat ved 
tidlig tilmelding
Tilmelder du dig senest 
seks uger før kurset 
afholdes, giver vi 10 % 
i rabat.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR 
7.400,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 8.980,-

Priserne er ekskl. moms 
og inkl. forplejning og 
undervisningsmateri-
aler.

Tid og sted
31. oktober og 1. november 2018,  
Scandic Aarhus Vest

Se mere og tilmeld dig på  
www.tekniq.dk/kursustilbud
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Tid og sted
24. april 2018,  
Scandic Glostrup

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Pris
MEDLEMSPRIS: KR 3.400,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 4.180,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer.

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat.

Varighed
Én dag, fra kl. 9.00 – 16.00

Form
Teoretisk undervisning med mange 
hands-on øvelser.

Kursusindhold
 » Introduktion til 3D og BIM/VDC

 » Gennemgang og øvelser i Solibri 
Model Viewer, Tekla BIMSight og 
Revit

 » Introduktion til værktøj til at se 3D 
modeller på tablets og smartpho-
nes

 » Hvad kan man ellers med 3D-mo-
deller

Hvem bør deltage?
Kurset er for dig, der modtager digitalt 
3D-materiale fra rådgiver. Du kan sidde 
på kontor og håndtere tilbud, og/eller 
du kan være byggeleder i produktio-
nen. Du er vant til at bruge computer, 
men har ingen eller begrænset erfaring 
med 3D.

Mange entreprenører oplever i dag udfordringer med at håndtere det digitale 3D-materiale, som de modtager fra rådgiver. 
Forskellige formater og filtyper skaber forvirring, og de færreste 3D-modeller kan anvendes direkte i produktionen. Arkitekten 
sender 3D-tegningsmateriale i ét format, konstruktionsingeniøren i et andet og installationsingeniøren i et tredje.

Når man som entreprenør kan håndtere det 3D-materiale, man modtager fra rådgiver, har man mulighed for at minimere sin 
risiko betydeligt. Samtidigt kan man optimere og automatisere en lang række arbejdsprocesser. Både på kontoret og på bygge-
pladsen.

På kurset får du introduceret en række gratis eller billige værktøjer, som du kan anvende til håndtering af det 3D-materiale, du 
modtager fra rådgiver. Vi hjælper dig til at få overblikket over de mange muligheder, dog uden du skal forvente at blive ekspert 
på en enkelt dag.

Du får samtidig introduceret nogle værktøjer, der kan hjælpe dig med at ”spotte” de fejl, der foreligger – både i mængdeopgø-
relser og i tegningsmateriale.

Alt i alt får du et godt overblik over de muligheder – og den værdi – som 3D kan give dig. Både på kontoret og på byggepladsen.

Lær at håndtere rådgivers 
3D-materiale
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Ledelse





Varighed
Kl. 9.00 til kl. 16.30

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, gi-
ver vi 10 % i rabat. Rabatten 
er kun for TEKNIQs med-
lemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 3.200,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 3.840,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer.

Tid og sted
1. februar 2018,  
TEKNIQ Glostrup

6. november 2018,  
Comwell Middelfart

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Form
Kurset kombinerer korte oplæg, drøf-
telse og praktisk træning med tid til 
den enkelte deltagers træning af egne 
udfordringer. Der sluttes af med en per-
sonlig handlingsplan.

Kursusindhold
Med udgangspunkt i deltagernes egne 
erfaringer trænes og udvikles forman-
dens håndtering af rollen. Herunder:

 » Lederrollen set i virksomhedsper-
spektiv

 » Personlig kommunikation

 » Samarbejdsteknikker

 » Skabelse af den gode stemning 
i gruppen

 » Skiftet fra ”en af os” til vores 
formand

 » Det personlige lederskab

Hvem bør deltage?
Kurset henvender sig til nyudnævnte 
formænd.

Du leder arbejdet i dit team og er både kollega og arbejdsleder. Kurset lærer dig at håndtere denne situation og giver dig red-
skaber til at få formandsrollen til at fungere.

Kurset sætter fokus på de ændringer, der nødvendigvis følger med det at få rollen som formand. Dette i forholdet til kollega-
erne, samt byggeledere, chefer, kunder og samarbejdspartnere. Deltagerne lærer at se arbejdet fra virksomhedens synsvinkel 
og får værktøjer til at skabe samarbejde i sjakket.

Rollen som formand
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Varighed
Tre dage, fra kl. 9.30 dag 1  
til kl. 16.00 dag 3

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. Rabat-
ten gælder kun TEKNIQs 
medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 12.000,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 14.400,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. overnatning, forplej-
ning og undervisningsma-
terialer.

Tid og sted
12. – 14. marts 2018, 
Comwell Korsør

1. – 3. oktober 2018  
Scandic Silkeborg

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Form
Kurset kombinerer korte oplæg, 
drøftelse og praktisk træning med tid 
til den enkelte deltagers træning af 
egne udfordringer. Der sluttes af med 
personlig handlingsplan.

Kursusindhold
Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer trænes og udvikles de færdig-
heder, som er en forudsætning for, at man kan udvikle sig som leder. Ved hjælp 
af teoretiske modeller kortlægges sammenhængen mellem personlig adfærd og 
udfyldelsen af lederrollen. Herunder:

 » Lederadfærd

 » Personlig udvikling

 » Samarbejde på tværs i virksomheden

 » Samtaletræning

 » Gennemslagskraft (assertiv adfærd)

 » Ledernes magtbaser

 » Ansvar og kompetence

 » Delegering

 » Værdier

 » Feedback

 » Erfaringsudveksling

Hvem bør deltage?
Kurset henvender sig til nye, ledende 
medarbejdere med mindre end to års 
samlet erfaring.

Din nye leder er enten forfremmet indefra eller rekrutteret udefra, men i begge situationer er det afgørende, at den nye leder 
kommer godt fra start. På trods af at udfordringerne er væsentligt forskellige, drejer det sig om at få sat de rigtige rammer for 
den fremtidige ledelsesindsats fra starten, så lederen hurtigt kan komme på plads i sin nye rolle og træde i karakter over for 
medarbejderne.

Nogle af udfordringerne er helt konkrete startvanskeligheder, kollegial ensomhed og uklarhed om ansvarsområde og autori-
tet. Andre er, hvordan man undgår at blive fanget i alt for megen brandslukning og tung administration – men også hvordan 
den nye leder effektivt får skabt balance mellem personaleledelse og forretningsledelse og med gennemslagskraft skaber 
resultater.

Dette er et tredages kursus til dig, der ønsker et godt udgangspunkt for din nye leders fremtidige lederskab med sparring på 
overvejelser omkring lederen som person med styrker og svagheder og i rollen som leder.

Ny i lederrollen – få 
gennemslagskraft som leder
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Varighed
Kl. 9.00 til kl. 16.30

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, gi-
ver vi 10 % i rabat. Rabatten 
er kun for TEKNIQs med-
lemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 3.200,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 3.840,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer.

Tid og sted
1. marts 2018,  
TEKNIQ Glostrup

13. september 2018, HUSET 
Middelfart

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Kursusindhold
 » Hvad bruger du din tid på – få et overblik

 » Dine personlige mål for en god dag

 » Afstemme forventninger mellem tid og opgaver

 » Prioritering af dine opgaver – prioriteringsmatricen

 » Praktisk planlægning på kort og lang sigt – rundkørslen

 » Dine hyppigste tidsrøvere – og metoder til at overvinde dem

 » Egne tidsrøvere

 » Håndter de mange afbrydelser i hverdagen

 » Dine planlægningsvaner, dit tidsforbrug og din effektivitet

 » Vaner der øger dit overskud i hverdagen

 » Metoder til at sige fra eller anmode om ændringer

 » Håndtere mails effektivt samt god opgave- og kalenderstyring

 » Book møde med dig selv

 » Delegering på alle niveauer

 » Din handlingsplan – implementering af nye vaner og metoder.

Hvem bør deltage?
Alle som ønsker at få større overblik, 
løse de rigtige opgaver og blive mindre 
stresset.

Tid er en knap ressource. Bliv bedre til at styre din tid og få overskud til at lave det rigtige. Få effektive redskaber til planlæg-
ning. Du vil blive styrket, så du får bedre personlig tidsstyring og mere personlige effektivitet. Du vil lære at håndtere afbry-
delser og overspringshandlinger. Hver gang du laver en afslutning, får du energi.

Personlig planlægning 
– Fjern spild, få overblik og 
fokus – få en sjovere hverdag

Form
Kurset kombinerer korte oplæg, drøf-
telse og praktisk træning.
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Varighed
Kl. 9.00 til kl. 16.30

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, 
giver vi 10 % i rabat. Rabat-
ten gælder kun TEKNIQs 
medlemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 3.200,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 3.840,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer.

Tid og sted
2. maj 2018,  
Comwell Middelfart

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Form
Vekselvirkning mellem oplæg, gruppe 
og individuelle træningsopgaver.

Kursusindhold
 » Forudsætninger for personlig gen-

nemslagskraft

 » Hensigten bag de sagte ord

 » Assertiv og målrettet kommunika-
tion

 » Kropssprog og respektfuld adfærd

 » Håndtering af følelsesmæssige 
udbrud

 » Træning i udvalgte situationer

 » Teknikker til positiv selvopfattelse

Hvem bør deltage?
Ledere som ønsker at udvide deres 
kompetencer i forhold til personlig 
gennemslagskraft.

Kender du det: Du ved, hvad du gerne vil sige til en medarbejder i en tilspidset situation, men det kommer ikke rigtigt frem, så 
det får den tilsigtede virkning. Du får måske sagt det for imødekommende eller måske for aggressivt. Begge dele virker ikke 
efter hensigten.

På denne kursusdag vil du få mulighed for at ændre på din udtryksform, så dine hensigter bliver direkte udtrykt i din taleform 
og adfærd. Med andre ord: Du får sagt det, du vil, og i den ånd du forestillede dig det.

Personlig gennemslagskraft 
i lederrollen
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Varighed
Kl. 9.00 til kl. 16.30

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks 
uger før kurset afholdes, gi-
ver vi 10 % i rabat. Rabatten 
er kun for TEKNIQs med-
lemmer.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 3.200,-

Pris for andre (+ 20 %) 
kr. 3.840,-

Priserne er ekskl. moms og 
inkl. forplejning og under-
visningsmaterialer.

Tid og sted
8. februar 2018,  
Scandic Ringsted

Se mere og tilmeld dig på 
www.tekniq.dk/ 
kursustilbud

Form
Kurset kombinerer korte oplæg, drøf-
telse og praktisk træning.

Kursusindhold
 » Kort om konfliktbegrebet set i for-

skellige perspektiver

 » Konfliktsky eller konfliktskabende 
adfærd

 » Konfliktløsende adfærd, herunder 
konfliktmæglerrollen

 » Løsning af konkrete arbejdskon-
flikter

 » Konfliktens betydning for fremti-
den

Hvem bør deltage?
Ledere som ønsker at udvide deres 
kompetencer i forhold til konflikthånd-
tering.

Evnen til at være en god konfliktløser kan optrænes. På dette kursus vil vi arbejde ud fra en grundlæggende forståelse af 
konfliktbegrebet, konflikttrappen og konfliktløsningsmodeller.

Deltagerne bliver gennem aktiv deltagelse og konkrete træningssituationer endnu bedre til at gå ind i en konflikt på en hen-
sigtsmæssig måde og derved få skabt grundlaget for en konstruktiv løsning.

Ledelse og 
konflikthåndtering
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Uddannelsens indhold
Dette er en målrettet uddannelse, der kommer hele vejen rundt. Servicelederud-
dannelsen tager afsæt i servicelederens udfordringer med et udviklingsforløb, der 
ikke kun udvikler lederevner, men også klæder lederen på ift. de centrale faglige le-
delsesopgaver. Deltagerne skal forvente hjemmearbejde mellem modulerne, og der 
arbejdes med personlige projekter, som kan anvendes direkte i det daglige arbejde.

 » Modul 1 Kunden i centrum

 » Modul 2 Fokus på ledelse

 » Modul 3 Planlægning og kommunikation

 » Modul 4 Forandring, team og jura

 » Modul 5 Kontrakter og ledelse i praksis
Form
På de fem moduler á to dage kom-
bineres undervisning, træning og 
erfaringsudveksling med fokus på 
aktiv involvering og praktisk læring. 
Indholdet er tilrettelagt med vægt på 
variation i arbejdsformen og med afsæt 
i deltagernes egen dagligdag og behov. 
Formen er inspirerende og udfordrende 
med konkrete oplæg på ledelsesme-
toder og -redskaber i en nærværende 
dialog, hvor udbyttet er i centrum.

Hvem bør deltage?
Serviceledere, overmontører for 
servicesvende, arbejdsledere og 
personaleledere med mere end et års 
ledelsesansvar.

Kundeværdi bør stå højt på dagsordenen i installationsvirksomhederne, og god service er et afgørende element. Hvis ikke 
virksomhedens servicemontører hver dag evner at indfri kundernes forventninger og – som en del af dette – lever op til deres 
krav om, hvordan vi løser vore installationsopgaver, og hvordan vi vejleder kunderne, er håbet om trofaste kunder uden for 
rækkevidde.

Virksomhedernes evne til, med præcision og effektivitet, at skabe denne gode kundeoplevelse gennem det løbende servicear-
bejde kan derfor kun anses som et afgørende konkurrenceparameter, hvor servicelederrollen er et centralt omdrejningspunkt 
for at lykkes.

Servicelederuddannelsen
– lederuddannelse for mellemledere
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Varighed
Uddannelsen består af i alt ti dages 
undervisning fordelt på fem moduler  
á to dages internat.

Alle moduler afvikles fra første dag  
kl. 9.30 til anden dag kl. 16.00.

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks uger før 
uddannelsen afholdes, giver vi 5 % 
i rabat.

Pris
MEDLEMSPRIS KR. 36.800,-

Pris for andre (+ 10 %): Kr. 40.480,-

I prisen er almindelig forplejning, drik-
kevarer og overnatning inkluderet.

Det er muligt at betale i rater mod et 
gebyr på kr. 250,- pr. rate.  
Kontakt Udviklingsafdelingen for nær-
mere information.

Tid og sted
Modul 1 29. – 30. august 2018, Comwell Sorø Storkro
Modul 2 26. – 27. september 2018, Scandic Silkeborg
Modul 3 25. – 26. oktober 2018, Scandic Odense
Modul 4 14. – 15. november 2018, Comwell Korsør
Modul 5 12. – 13. december 2018, Hotel Koldingfjord

Se mere og tilmeld dig på www.tekniq.dk/kursustilbud

Deltagerens udbytte
 » Styrket bevidsthed om egne lederevner – personlighed og lederstil

 » Styrket inden for værdibaseret målorienteret lederskab

 » Styrket inden for udvikling og drift af god kundeorienteret service

 » Styrket inden for planlægning, styring og kontrol af tid og opgaver

 » Styrket i formidling – herunder møde- og distanceledelse

 » Styrket inden for arbejdsmarkedslovgivning

Kontakt os
Vi opfordrer dig til at kontakte os og få en dialog om, hvorledes uddannelsen imø-
dekommer dine behov. Vi står altid til rådighed for personlig rådgivning for at sikre, 
at du og din virksomhed får det bedst mulige udbytte.

Ring eller skriv til chefkonsulent Flemming Nielsen  
på 4343 60 00 / fni@tekniq.dk
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Uddannelsens indhold
Uddannelsen, der er tilrettelagt som et ambitiøst udviklingsforløb for den operati-
onelle projektleder, tilbyder en sammenhængende tilgang til projektledelse. Vi ta-
ger udgangspunkt i de mest anerkendte og gennemtestede arbejdsmetoder inden 
for projektledelse af entrepriser og arbejder på uddannelsen med specialudviklede 
koncepter, målrettet de arbejdsbetingelser der er for el- og vvs-branchen.

Uddannelsens fem moduler følger udførelsen af et entrepriseprojekt fra start til 
slut. Vi går i dybden med planlægning, styring og ledelse af fagentrepriser og det 
krævede samspil herimellem. Deltagerne modtager sparringssamtale på egen 
personprofil og arbejder, parallelt med uddannelsen, med at prøve metoder og 
værktøjer af på eget projekt eller delprojekt. Deltageren udarbejder afslutningsvis 
implementeringsplan for egen fremtidig projektledelse.

 » Modul 1 Projektgrundlaget

 » Modul 2 Projekttilrettelæggelse og samarbejde

 » Modul 3 Projektledelse og produktivitet

 » Modul 4 Projektstyring og lønsomhed

 » Modul 5 Afslutning og problemløsning

Form
På de fem moduler á to dage kom-
bineres undervisning, træning og 
erfaringsudveksling med fokus på 
aktiv involvering og praktisk læring. 
Indholdet er tilrettelagt med vægt på 
variation i arbejdsformen og med afsæt 
i deltagernes egen dagligdag og behov. 
Formen er inspirerende og udfordrende 
med konkrete oplæg på ledelsesme-
toder og -redskaber i en nærværende 
dialog, hvor udbyttet er i centrum. Der 
skal forventes hjemmearbejde som en 
integreret del af uddannelsen.

Hvem bør deltage?
Overmontører og projektledere der 
udøver ledelsesfunktionen i fagentre-
priser op til ca. kr. 15 mio.

Fagentrepriseopgaverne er under stigende pres og skal løftes inden for nogle meget skarpe rammer – juridisk, økonomisk og 
akkordmæssigt – og ”manglende takt i paraden” fra de andre fag kræver konstant justering og tilpasning. Dette stiller store 
krav til dynamisk planlægning, præcis styring og engageret ledelse for at kunne omsætte det kalkulerede dækningsbidrag til 
flotte økonomiske resultater. Kompetent projektledelse er således en afgørende faktor.

Fagentreprise 
Lederuddannelsen
– den operationelle projektlederuddannelse
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Varighed
Uddannelsen består af i alt ti dages 
undervisning fordelt på fem moduler 
á to dages internat samt individuel 
sparringssamtale. Alle moduler afvikles 
fra første dag kl. 9.30 til anden dag  
kl. 16.00.

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks uger før 
uddannelsens start, giver vi 5 % i rabat.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 39.800,-

Pris for andre (+ 10 %): Kr. 43.780,-

I prisen er almindelig forplejning, drik-
kevarer og overnatning inkluderet.

Det er muligt at betale i rater mod 
et gebyr på kr. 250,- pr. rate. Kontakt 
Udviklingsafdelingen for nærmere 
information.

Tid og sted
FORÅR
Modul 1 30. – 31. januar 2018, Scandic Silkeborg
Modul 2 27. – 28. februar 2018, Comwell Sorø Storkro
Modul 3 19. – 20. marts 2018, Scandic Odense
Modul 4 19. – 20. april 2018, Comwell Roskilde
Modul 5 30. – 31. maj 2018, Hotel Koldingfjord

Individuelle samtaler
16. - 17. maj 2018

EFTERÅR
Modul 1 Den 5. – 6. september 2018, Scandic Silkeborg
Modul 2 Den 1. – 2. oktober 2018, Comwell Sorø Storkro
Modul 3 Den 23. – 24. oktober 2018, Scandic Odense
Modul 4 Den 19. – 20. november 2018, Comwell Roskilde
Modul 5 Den 18. – 19. december 2018, Hotel Koldingfjord

Individuelle samtaler
5. - 6. december 2018

Se mere og tilmeld dig på www.tekniq.dk/kursustilbud

Deltagerens udbytte
 » Styrket i projektgranskning og risikostyring

 » Styrket i planlægning og styring

 » Styrket i kommunikation og samarbejde

 » Styrket i entrepriseret og forhandling

 » Styrket i projektøkonomi og bemandingsplanlægning

 » Styrket i lederrollen – personen, ansvaret, lederskabet

Kontakt os
Vi opfordrer dig til at kontakte os og få en dialog om, hvorledes uddannelsen imø-
dekommer dine behov. Vi står altid til rådighed for personlig rådgivning for at sikre, 
at du og din virksomhed får det bedst mulige udbytte.

Ring eller skriv til chefkonsulent Flemming Nielsen  
på 4343 60 00 / fni@tekniq.dk
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Form
På de 6 moduler á tre og to dage 
kombineres undervisning, træning 
og erfaringsudveksling med fokus på 
aktiv involvering og praktisk læring. 
Indholdet er tilrettelagt med vægt på 
variation i arbejdsformen og med afsæt 
i deltagernes egen dagligdag og behov. 
Formen er inspirerende og udfordrende 
med konkrete oplæg på ledelsesme-
toder og -redskaber i en nærværende 
dialog, hvor udbyttet er i centrum.

Uddannelsen afvikles for det væsent-
ligste sammen med Ejerlederuddan-
nelsen, men med særlige forløb, hvor 
der er forskelle mellem det at indgå i en 
større organisation og det at drive sin 
egen virksomhed. Dette er valgt for 
at skabe en større dialog og kontakt 
på tværs i branchen, samtidig med at 
mange af de forhold, man som moder-
ne leder stilles over for, er de samme, 
når man driver forretning. Samtidig 
vil det at have netværk på tværs af 
virksomhedstyper have værdi for den 
enkelte deltager, uanset om man er 
mester eller ansat leder.

Uddannelsens indhold
Uddannelsen er tilrettelagt som et ambitiøst og integreret udviklingsforløb, der 
med afsæt i afdelingslederens centrale udfordringer går tæt på for at skabe bedre 
resultater. Vi tager afsæt i de mest anerkendte ledelsesmetoder og integrerer spe-
cialudviklede koncepter, målrettet de forretningsbetingelser der er for el-, vvs- og 
ventilationsbranchen.

Over uddannelsens seks moduler arbejder vi med at udvikle en ledelsesindsats, 
der opbygger et forstærket samspil mellem kundernes behov, virksomhedens pro-
cesser og medarbejdernes kompetencer. Uddannelsen starter med en 24-timers 
opgave, hvor den enkelte bliver udfordr-et. En praktisk oplevelse af den person-
lige lederadfærd, der fungerer som referenceramme for det videre arbejde med 
udvikling af egen lederrolle og -indsats. Igennem de øvrige moduler arbejdes der 
med de centrale perspektiver for afdelingslederen i relation til individuelle behov 
og ønsker.

For at sikre det bedste grundlag for denne udvikling arbejder deltagerne under 
uddannelsen med analyse af egen forretning og udarbejder eget lederportræt 
og –kompas. Ud fra dette tilrettelægges et målrettet udviklingsforløb for både 
forretning og deltager.

Deltagerne arbejder gennem uddannelsen desuden med eget udviklingsprojekt for 
ledelse, strategi og eksekvering. Dette individuelle forløb på tværs af alle moduler, 
hvor formålet er at sikre forankring af det lærte i afdelingens hverdag. Det afslut-
tes med en konkret opgave med fokus på deltagerens personlige ledelse i relation 
til afdelingens strategi og eksekvering af strategien. Alle underviserne er spar-
ringspartnere, både under og mellem modulerne. Der er en afsluttende udviklings- 
og implementeringssamtale cirka to måneder efter endt uddannelse.

 » Modul 1 Lederskab

 » Modul 2 Økonomi

 » Modul 3 Kundeorientering og strategi

 » Modul 4 Organisationsforståelse og forandringsledelse

 » Modul 5 Personaleledelse, krise- og konflikthåndtering

 » Modul 6 Virksomhedens kommunikation

Hvem bør deltage?
Ledere, der er leder for andre ledere, 
med minimum to års erfaring på nuvæ-
rende lederniveau og med strategisk og 
økonomisk ansvar for afdelingen.

Afdelingslederrollen i det 21. århundrede er et krævende job i spændingsfeltet mellem udvikling af afdelingen via mål og 
planer, imødekommelse af kundernes forventninger og prioritering af afdelingens ressourcer. Et job, hvor kravene til ledel-
sesindsatsen stiger i takt med installationsvirksomhedernes øgede behov for hurtig tilpasning, målrettet udvikling og høj 
produktivitet.

Nøglen til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og imødegå morgendagens udfordringer er først og fremmest lederskab. 
Hvor man som leder formår at gøre afdelingens styrker til omdrejningspunktet for virksomhedens værdiskabelse – med afsæt 
i kunderne og deres behov. Hvor man i en afbalanceret tilgang til god personale- og forretningsledelse får det bedste ud af sine 
medarbejdere i den fælles målrettede indsats for at omsætte markeds-mulighederne til lønsomme resultater.

Afdelingsleder uddannelsen™
– en lederuddannelse for dig, der leder andre 
ledere
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Varighed
Uddannelsen består af i alt 13 dages 
undervisning fordelt på seks moduler,  
á tre og to dages internat, samt afslut-
tende udviklings- og implementerings-
samtale. Alle modulerne afholdes fra 
kl. 9.30 den første dag til kl. 16.00 den 
sidste dag.

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks uger før 
uddannelsens start, giver vi 5 % i rabat.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 58.700,-

Pris for andre (+ 10 %): Kr. 64.570,-

I prisen er almindelig forplejning, drik-
kevarer og overnatning inkluderet.

Det er muligt at betale i rater mod 
et gebyr på kr. 250,- pr. rate. Kontakt 
Udviklingsafdelingen for nærmere 
information.

Tid og sted
Modul 1 19. – 21. september 2018, Comwell Kongebrogaarden
Modul 2 30. – 31. oktober 2018, Comwell Sorø Storkro
Modul 3 21. – 22. november 2018, Scandic Silkeborg
Modul 4 9. – 10. januar 2019, Best Western Hotel Svendborg
Modul 5 6. – 7. februar 2019, Comwell Korsør
Modul 6 4. – 5. marts 2019, Hotel Koldingfjord

Individuelle samtaler
10. -11. december 2018
og
4. april 2019

Se mere og tilmeld dig på www.tekniq.dk/kursustilbud

Deltagerens udbytte
Målet for uddannelsen er at styrke afdelingslederen i at løfte en balanceret faglig 
og professionel ledelsesindsats. En ledelsesindsats der optimerer afdelingens 
performance på en bæredygtig og langtidsholdbar måde. Deltageren får således 
en uddannelse, der ikke kun udvikler egne lederevner og personen bag, men som 
også har fokus på udvikling af forretningen som helhed. Herunder:

 » Styrket i at optimere egen afdeling med afsæt i kundernes behov

 » Styrket som person og leder gennem stærkere selvindsigt, autenticitet og 
gennemslagskraft

 » Styrket i udvikling af egen afdeling med afsæt i kundebehov og ressourceud-
nyttelse

 » Styrket i egen forretningsmæssige indsigt og ledelsesmæssige indsats

 » Styrket i egen værdibaseret og målorienteret personaleledelse

Kontakt os
Vi opfordrer dig til at kontakte os og få en dialog om, hvordan uddannelsen imøde-
kommer dine behov. Vi står altid til rådighed for personlig rådgivning for at sikre, at 
du og din virksomhed får det bedst mulige udbytte.

Ring eller skriv til chefkonsulent Flemming Nielsen  
på 4343 60 00 / fni@tekniq.dk
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Uddannelsens indhold
Uddannelsen er tilrettelagt som et ambitiøst og integreret udviklingsforløb, der 
med afsæt i ejerlederens centrale udfordringer går tæt på for at skabe bedre 
resultater. Vi tager afsæt i de mest anerkendte ledelsesmetoder og integrerer spe-
cialudviklede koncepter, målrettet de forretningsbetingelser, der er for el-, vvs- og 
ventilationsbranchen.

Over uddannelsens seks moduler arbejder vi med at udvikle en ledelsesindsats, 
der opbygger et forstærket samspil mellem kundernes behov, virksomhedens pro-
cesser og medarbejdernes kompetencer. Uddannelsen starter med en 24-timers 
opgave, hvor den enkelte bliver udfordr-et. En praktisk oplevelse af den personlige 
lederadfærd, der fungerer som referenceramme for det videre arbejde med udvik-
ling af egen lederrolle og -indsats. Igennem de øvrige moduler arbejdes der med de 
centrale perspektiver for ejerlederen i relation til individuelle behov og ønsker.

For at sikre det bedste grundlag for denne udvikling arbejder deltagerne under 
uddannelsen med analyse af egen forretning og udarbejder eget lederportræt 
og –kompas. Ud fra dette tilrettelægges et målrettet udviklingsforløb for både 
forretning og deltager.

Gennem uddannelsen arbejder deltagerne desuden med eget udviklingsprojekt for 
ledelse, strategi og eksekvering. Dette individuelle forløb på tværs af alle moduler, 
hvor formålet er at sikre forankring af det lærte i virksomhedens hverdag. Det 
afsluttes med en konkret opgave med fokus på deltagerens personlige ledelse 
i relation til virksomhedens strategi og eksekvering af strategien. Alle underviser-
ne er sparringspartnere, både under og mellem modulerne. Der er en afsluttende 
udviklings- og implementeringssamtale, ca. to måneder efter endt uddannelse.

 » Modul 1 Lederskab

 » Modul 2 Økonomi

 » Modul 3 Kundeorientering og strategi

 » Modul 4 Organisationsforståelse og forandringsledelse

 » Modul 5 Personaleledelse, krise- og konflikthåndtering

 » Modul 6 Virksomhedens kommunikation

Form
På de seks moduler á tre og to dage 
kombineres undervisning, træning 
og erfaringsudveksling med fokus på 
aktiv involvering og praktisk læring. 
Indholdet er tilrettelagt med vægt på 
variation i arbejdsformen og med afsæt 
i deltagernes egen dagligdag og behov. 
Formen er inspirerende og udfordrende 
med konkrete oplæg på ledelsesme-
toder og -redskaber i en nærværende 
dialog, hvor udbyttet er i centrum.

Uddannelsen afvikles for det væsent-
ligste sammen med Afdelingslederud-
dannelsen, men med særlige forløb, 
hvor der er forskelle mellem det at 
indgå i en større organisation og det 
at drive sin egen virksomhed. Dette er 
valgt for at skabe en større dialog og 
kontakt på tværs i branchen, samtidig 
med at mange af de forhold, man som 
moderne leder stilles over for, er de 
samme, når man driver forretning. 
Samtidig vil det at have netværk på 
tværs af virksomhedstyper have værdi 
for den enkelte deltager, uanset om 
man er mester eller ansat leder.

Hvem bør deltage?
Ejere af mindre og mellemstore virk-
somheder, der har minimum tre års 
erfaring som ejer og leder.

Rollen som ejerleder i det 21. århundrede er et krævende job i spændingsfeltet mellem udvikling af virksomheden via mål 
og planer, imødekommelse af kundernes forventninger og prioritering af virksomhedens ressourcer. Et job hvor kravene til 
ledelsesindsatsen stiger i takt med installationsvirksomhedernes øgede behov for hurtig tilpasning, målrettet udvikling og høj 
produktivitet.

Nøglen til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og imødegå morgendagens udfordringer er først og fremmest lederskab. 
Hvor man som leder formår at gøre virksomhedens styrker til omdrejningspunktet for virksomhedens værdiskabelse – med 
afsæt i kunderne og deres behov. Hvor man i en afbalanceret tilgang til god personale- og forretningsledelse får det bedste ud 
af sine medarbejdere i den fælles målrettede indsats for at omsætte markeds-mulighederne til lønsomme resultater.

Ejerlederuddannelsen
– et uddannelses- og udviklingsforløb, der på 
én gang udfordrer, inspirerer og udvikler
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Varighed
Uddannelsen består af i alt 13 dages 
undervisning fordelt på seks moduler,  
á tre og to dages internat, samt afslut-
tende udviklings- og implementerings-
samtale. Alle modulerne afholdes fra 
kl. 9.30 den første dag til kl. 16.00 den 
sidste dag.

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Tilmelder du dig senest seks uger før 
uddannelsens start, giver vi 5 % i rabat.

Pris
MEDLEMSPRIS: KR. 58.700,-

Pris for andre (+ 10 %): Kr. 64.570,-

I prisen er almindelig forplejning, drik-
kevarer og overnatning inkluderet.

Det er muligt at betale i rater mod 
et gebyr på kr. 250,- pr. rate. Kontakt 
Udviklingsafdelingen for nærmere 
information.

Tid og sted
Modul 1 19. – 21. september 2018, Comwell Kongebrogaarden
Modul 2 30. – 31. oktober 2018, Comwell Sorø Storkro
Modul 3 21. – 22. november 2018, Scandic Silkeborg
Modul 4 9. – 10. januar 2019, Best Western Hotel Svendborg
Modul 5 6. – 7. februar 2019, Comwell Korsør
Modul 6 4. – 5. marts 2019, Hotel Koldingfjord

Individuelle samtaler:
10. -11. december 2018
og
4. april 2019

Se mere og tilmeld dig på www.tekniq.dk/kursustilbud

Deltagerens udbytte
Målet for uddannelsen er at styrke ejerlederen i at løfte en balanceret faglig og 
professionel ledelsesindsats. En ledelsesindsats, der optimerer virksomhedens 
performance på en bæredygtig og langtidsholdbar måde. Deltageren får således 
en uddannelse, der ikke kun udvikler egne lederevner og personen bag, men som 
også har fokus på udvikling af forretningen som helhed. Herunder:

 » Styrket i at optimere egen virksomhed med afsæt i kundernes behov

 » Styrket som person og leder gennem stærkere selvindsigt, autenticitet og 
gennemslagskraft

 » Styrket i udvikling af egen afdeling med afsæt i kundebehov og ressourceud-
nyttelse

 » Styrket i egen forretningsmæssige indsigt og ledelsesmæssige indsats

 » Styrket i egen værdibaseret og målorienteret personaleledelse

Kontakt os
Vi opfordrer dig til at kontakte os og få en dialog om, hvordan uddannelsen imøde-
kommer dine behov. Vi står altid til rådighed for personlig rådgivning for at sikre, at 
du og din virksomhed får det bedst mulige udbytte.

Ring eller skriv til chefkonsulent Flemming Nielsen  
på 4343 60 00 / fni@tekniq.dk
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Uddannelsens indhold
 » Modul 1 Introduktion til Vækstledelse (1 dag)

Dette modul gennemgår principperne i Vækstledelse, som deltagerne arbejder 
med i relation til egen virksomhed. Dagen afsluttes med, at deltagerne evalu-
erer egne forudsætninger og kompetencer i relation til de centrale elementer 
i Vækstledelse, og sætter fokus for arbejdet med vækst og værdiforøgelse 
i virksomheden.

 » Modul 2 Klargøring af virksomheden til vækst (1 dag)
Dette modul sætter fokus på de forudsætninger, som skal være på plads for 
at skabe vækst og værdiforøgelse i virksomheden. Det handler om struktur, 
processer, økonomi samt generelt ”orden i tingene”.

 » Modul 3 Vækst-coaching af medarbejderne én til-én (2 dage)
Modul 3 handler om at implementere og forankre Vækstledelse i virksomhe-
den, dvs. gøre vækst og værdiforøgelse til en naturlig del af virksomhedens 
DNA. Du bliver bl.a. introduceret til og trænet i brugen af en række effektive 
metoder og ledelsesværkstøjer, som skaber opbakning og motivation til arbej-
det med vækst og værdiforøgelse blandt virksomhedens ledere og medarbej-
dere.

 » Modul 4 Vækst-coaching af teams, afdelinger m.v. (2 dage)
På modul 4 fortsætter arbejdet med at implementere og forandre Vækstle-
delse. Dette modul sætter fokus på, hvordan du leder teams, afdelinger og 
mellemledere eller gennem direkte ledelse af enkeltmedarbejdere sikrer, at 
organisationen ”gør de rigtige ting” i forhold til at indfri virksomhedens ambiti-
oner og vækst og værdiforøgelse.

 » Modul 5 Præsentation af de skabte resultater, erfaringsudveksling og opsam-
ling (1 dag)
Dette modul fokuserer på opfølgning på proces og resultater af virksomhedens 
arbejde med vækst og værdiforøgelse indtil nu, samt på at sætte en klar kurs 
for det fremadrettede arbejde, så ambitionerne om vækst og værdiforøgelse 
realiseres.

Vækstprojekt
Som en del af forløbet skal den enkelte deltager arbejde med et konkret vækstpro-
jekt i egen virksomhed. Projektets emne besluttes og præsenteres på modul 2, og 
resultaterne fremlægges på modul 5.

Hvem bør deltage?
TEKNIQ Vækstlederuddannelse™ er et 
skræddersyet forløb for hele leder-
grupper og/eller erfarne ejerledere, 
direktører og funktionschefer i større 
installationsvirksomheder, som har det 
strategiske, driftsmæssige og økonomi-
ske ansvar for virksomheden, og som 
har kompetence til at eksekvere strate-
giske og ledelsesmæssige beslutninger, 
som skaber vækst og værdiforøgelse 
i virksomheden.

Form
Vækstlederuddannelsen er en praktisk 
uddannelses- og udviklingsforløb, som 
gennemføres af X10 Capital & Consul-
ting på vegne af TEKNIQ.

Undervisningen leveres af X10 Capital 
& Consultings direktører og seniorpart-
nere: væksteksperten Jesper Elling, 
som har mangeårig erfaring med 
udvikling og rådgivning af topledere 
i danske og internationale virksomhe-
der, samt Ole M. Jensen, der har man-
geårig personlig erfaring som topleder, 
bl.a. koncernchef i DT-Group.

TEKNIQ Vækstlederuddannelse™ er et nyt uddannelsestilbud for topledere i den mest ambitiøse del af installationsbranchen, 
hvis succes måles på evnen til at skabe markant, profitabel vækst, forretningsmæssigt og økonomisk, samt mangedoble 
virksomhedens værdi inden for en tidshorisont på 3-5 år til gavn for aktionærer og ejer, fx i forbindelse med generationsskifte 
eller salg.

TEKNIQ 
Vækstlederuddannelse™
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Varighed
TEKNIQ Vækstlederuddannelse™ 
består af i alt syv dages undervisning 
og træning fordelt på fem moduler á en 
og to dages varighed. Alle modulerne 
afholdes fra kl. 9.00 den første dag og 
til kl. 16.30 den sidste dag.

Få rabat ved tidlig 
tilmelding
Hvis du tilmelder dig senest fire uger 
før uddannelsens start, giver vi 5 % 
i rabat.

Pris
MEDLEMSPRIS; Kr. 49.000,-

I prisen indgår almindelig mødefor-
plejning, drikkevarer, materialer samt 
bogen Vækstledelse.  Eventuel over-
natning er ikke inkluderet i prisen.

Uddannelsen er åben, dvs. at der evt. 
også deltager topledere fra virksomhe-
der uden for installationsbranchen.

Tid og sted
FORÅR
Modul 1 28. februar 2018
Modul 2 13. marts 2018
Modul 3 10. april og 11. april 2018
Modul 4 24. april og 25. april 2018
Modul 5 8. maj 2018.

EFTERÅR
Modul 1 4. september 2018
Modul 2 18. september 2018
Modul 3 9. oktober og 10. oktober 2018
Modul 4 30. oktober og 31. oktober 2018
Modul 5 13. november 2018.

Forløbet gennemføres hos  
X10 Capital & Consulting, Svanemøllevej 41, 2900 Hellerup.

Se mere og tilmeld dig på www.tekniq.dk/kursustilbud

Deltagerens udbytte
TEKNIQ Vækstlederuddannelse™ giver dig indsigt i principperne bag vækstledelse 
og gør dig i stand til at omsætte principperne til konkrete beslutninger og handlin-
ger, som skaber blivende, lønsom vækst og værdiforøgelse i din virksomhed.

Kontakt os
Vi opfordrer dig til at kontakte os og få en dialog om, hvorledes uddannelsen imø-
dekommer dine behov.

Ring eller skriv til udviklingschef Henrik Carøe Gjellebøl  
på 4343 6000/hcg@tekniq.dk

Eller direktør Jesper J. Elling, X10 Capital & Consulting  
på 2323 4095/je@x10growth.com
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Installationsbranchen
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