
FISKERIETS LEDERUDDANNELSE FOR 
SKIPPERE OG BESÆTNINGSMEDLEMMER

- et kursusforløb fordelt på tre moduler  
- udviklet i samarbejde mellem EUC Nordvest og  

Fiskeriforeningerne i Hanstholm og Thyborøn 



8 dages kursus
opdelt i 3 moduler

opstart oktober 2019

KU
RS

US

Pris og tilskud
Modulerne gennemføres under AMU-lovgivningen.  
Virksomheder kan søge VEU-godtgørelse for medar-
bejdere i AMU-målgruppen. Pris for AMU-målgruppe: 
1520 kr. - uden for AMU-målgruppen 4593 kr. 
Forplejning er ikke inklusiv i prisen. 

• Opgrader dine lederevner og bliv en endnu bedre leder

• Få det bedste ud af din besætning med øget indtjening  til 
følge for både besætning og skib

• Fasthold dine bedste medarbejdere

• Involver og motiver dine medarbejdere til at tage ansvar

FISKERIETS
LEDERUDDANNELSE

47753 - Ledelse og samarbejde, 3 dage, 28.-30. okt.
Du bliver bevidst om din egen lederstil, adfærd og grundholdning om faktorer, der påvirker samspillet 
mellem ledere og medarbejdere. Du bliver bevidst om din rolle i forhold til egne lederkolleger og virk-
somhedens øvrige ledelse. Du bliver i stand til, at løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et grund-
læggende niveau.

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj, 2 dage, 4.-5. nov.
Du bliver bevidst om kommunikationens betydning for din egen lederrolle. Du får kendskab til værktøjer 
du kan bruge, når du iagttager dine medarbejderes kommunikation og kropssprog. Du lærer aktivt at 
bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen 
leder.

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse, 3 dage, 18.-20. nov.
Du bliver i stand til at skabe optimale funktionsbetingelser og igangsætte forandrings- og udviklingspro-
cesser, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed. Du bliver bevidst om din egen 
rolle i en forandrings- og udviklingsproces og om faktorer, der styrker det sociale arbejdsmiljø inden for 
dit eget arbejdsområde.

Uddannelsen består af følgende tre moduler:

Lyder det som noget for dig?
Kontakt da hurtigst muligt:
Kursuscentret.nu 
Virksomhedskonsulent. Michael Bjørn 3010 6538
Hanstholm Havns Fiskeriforening
Formand, Jan Hansen 9620 1381
Thyborøn Havns Fiskeriforening
Formand, Kurt Madsen 9690 0120

Kurset afholdes med moduler skiftevis på EUC Nordvest i Thisted og Thyborøn.


