
Titel Beskrivelse

Kommunikation 
– Få dit budskab igennem

Værktøjer til at styrke din kommunikation
• Indsigt og forståelse for egen og andres adfærd
• Få en klarere forståelse for målgruppen og målrette din kommunikation til dem
• Bruge nye metoder til at skabe energi, velvilje, engagement og troværdighed
• Bruge stemme og kropssprog aktivt i kontaktsituationerne

Præsentationsteknik 
– Styrk din gennemslagskraft

• Sætte scenen og komme godt fra start, holde energien og runde overbevisende af
• Styrke din gennemslagskraft og tackle nervøsitet både før og under præsentationen
• Holde præsentationer med en klar rød tråd, story telling og med klare budskaber
• Tilpasse din formidling til forskellige scenarier og målgrupper
• Skabe stemning, bifald, engagement, tilslutning og handling
• Aktivt bruge dit kropssprog og din stemme strategisk og fordelagtigt

Teambuilding/samarbejde 
– Det effektive team

Du vil igennem disse kurser opnå et mere effektivt team, og derved en mere effektiv arbejdsplads. 
• Et godt arbejdsmiljø er oftest lig et godt stykke arbejde. Teambuilding og teamudvikling kan hjælpe 

dig til et bedre arbejdsmiljø. 
• Teambuilding lærer teams at arbejde bedre sammen og uddelegere arbejdsopgaver på fornuftig 

vis. Altså vil det sætte gang i de daglige arbejdsopgaver, og organisationen vil opleve opgaver bliver 
hurtigere og mere præcist udført. 

Icebreakers and hotdogs • Bryde isen og opnå en fælles forståelse for opgaven og samarbejdet
• Skab et positivt arbejdsmiljø
• Lær nye kollegaer og organisationen at kende
• At turde at tale om de emner der er ”hot” og vanskelige
• At få ”elefanten” i rummet frem gennem icebreakers

Ledelse som dyrkelse af 
relationer

• Min dør er altid åben, men kommer medarbejderen af sig selv?
• Hvordan inviterer du medarbejderne op til dans?
• Hvad er dine egne styrker og svagheder i relationen som leder?
• Hvordan skaber man den gode og motiverende relation til glæde for teamet?
• Holde spejlet op og have modet til ny handling

Strategi Synliggørelse af vision, mission og strategi
• Hvor skal vi hen? 
• Hvad løber vi efter?
• Løber alle i samme retning?
• Hvad hindrer os i at følge strategien?
• Handleplan – hvordan kommer vi fremad?

På Kursuscenter Nord tilbyder vi en lang række spændende kurser, som med fordel kan 
sammensættes med gastronomikurser. Nedenfor har vi listet nogle af de kurser, vi tror 
vil passe godt sammen med gastronomikurserne.

Vi har mulighed for at holde kurserne i AMU-regi. 
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DISC Modellen 
– Individuelt og teambaseret

En mængde muligheder, når man arbejder med grupper. Generelt set er det et hjælpsomt værktøj i den 
indledende fase, når et team skal bygges, men også i den fortsatte proces i et teams udvikling.
• Hvad skal vi tænke på som team?
• Hvad er vores styrker og svagheder?
• Hvad motiverer os og i hvilke situationer føler vi os stressede?
DISC-profilerne giver uvurderlig information om specielle dele af teamets udviklingsproces, eksempelvis 
når det gælder hvordan gruppemedlemmerne arbejder sammen, både i gruppen som helhed og på et 
mere individuelt plan, i personlige arbejdsrelationer.

DiSC modellen følges altid op med en individuel personlig tilbagemelding

Konflikthåndtering – 
kan konflikt være positiv

• Indsigt i, hvordan konflikter op- og nedtrappes
• Træning i brugen af ligeværdig kommunikation
• Viden om, hvordan man bruger dialog og forsoning i konflikt
• En række konkrete værktøjer til forebyggelse af konflikter
• Forståelse for, hvordan personlig identitet og konfliktoplevelse hænger uløseligt sammen
• Arbejde med virkelighedsnære cases

Effektivitet 
– Find balancen i vægtskålen

Løb ikke stærkere, men de rigtige steder hen første gang! Dermed undgår du en masse spildtid, dobbelt 
arbejde og overspringshandlinger. Og du får mere tid til dig selv og alt det sjove.
• Skab overblik og afstem forventningerne
• Strukturér din hverdag
• Prioritering og planlægning
• Mentale forhindringer og ændring af vaner

Kombinér gastronomi 
med andre kurser (side 2)
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Yderligere information
Virksomheder skal tilmelde sine medarbejdere via voksenuddannelse.dk. Her finder du et fuldt overblik over kurserne.

Konsulent Niels Christian Lyndorff-Hansen
Tlf. 7224 6729
Mail: ncl@eucnord.dk 

Uddannelseschef Dennis Mølgaard Kindberg
Tlf. 7224 6064
Mail: dmk@eucnord.dk 
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EUC Nord

M.P. Koefoeds Vej 10

9800 Hjørring

Tlf. 7224 6000

info@eucnord.dk eucnord.dk

Kursuscenter Nord er en del af EUC Nord, og vi tilbyder efteruddannelse. Vi ser os selv som en 
strategisk ressource for erhvervslivet, som sikrer et bredt og relevant efteruddannelsesudbud i Vendsyssel.


