Garantikursus

6 ugers jobrettet

Regional positivliste

Kommunikation og konflikthåndtering service

Kontakt
Tina Nørgaard
91333309
tinn@ah.dk

Kort fortalt

Kursuspris
AMU-pris:
DKK 378,00
Uden for AMUmålgruppe:
DKK 1.974,20

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan
håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.

Hold
09-08-2021
AMU fjernundervisning - 2. halvår 2021
Langagervej 16 9220 Aalborg Øst

Fjernundervisning

10-01-2022
AMU fjernundervisning - 1. halvår 2022
Langagervej 16 9220 Aalborg Øst

Fjernundervisning

14-03-2022
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Langagervej 16 9220 Aalborg Øst

3 dage

14-03-2022
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Langagervej 16 9220 Aalborg Øst

3 dage

Tilmelding

Daghold

Fjernundervisning

Yderligere 3 hold

Kursusinfo
Fokus på god service og konflikthåndtering
Kurset er for dig, der ønsker enkle redskaber og teknikker til håndtering af konflikter.

Kursets indhold
At anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter
At anvende den rette adfærd i konfliktsituationer
Om menneskers forskellige roller og psykologiske spil
At skelne mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd.
At anvende samtaleteknik og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig måde

Antal kursusdage
3 dage.
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Garantikursus

6 ugers jobrettet

Regional positivliste

Fag: Kommunikation og konflikthåndtering - service
Fagnummer:
44853

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 378,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.974,20

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der
tilbydes AMU-uddannelser.
Beskrivelse: Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem
konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og
adfærd i forbindelse med serviceydelser.
Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af
menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger,
ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v. Der ud over kan deltageren udvise forståelse
for krisereaktioner.
Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på
en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre
konfrontativ måde.
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