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Øget produktivitet og bedre kvalitet

Arbejdsklimaet og de menneskelige relationer på arbejdspladsen påvirker
i høj grad produktiviteten og kvaliteten. Derfor er der vækstpotentiale i forbedret kommunikation, samarbejde, konfliktløsning og logistik på arbejdspladsen.

Mange muligheder

Roskilde Tekniske Skole tilbyder masser af muligheder for virksomheden,
som ønsker kompetente medarbejdere, der er bedre til at udvikle sig i hverdagen og skabe et bedre og mere professionelt arbejdsklima i virksomheden.
Roskilde Tekniske Skoles medarbejdere hjælper gerne virksomheder med
kompetenceafklaring og med at skræddersy en kursuspakke, så den passer netop til det behov, som findes i din virksomhed.

Du kan tilmelde dig via vores hjemmeside www.rts.dk/kurser,
hvor du også kan læse mere om mulighederne og indholdet af det
enkelte kursus.
Roskilde Tekniske Skole er en del af VEU-center Øst og Øerne,
som tilbyder en komplet vifte af AMU-kurser til alle brancheområder. Se mere om AMU på www.efteruddannelse.dk.

Vi tilpasser vores undervisning, så det passer til kompetencebehovet hos
deltagerne, så alle får optimalt udbytte af kurserne.
På kurserne er det en erfaren underviser, der sørger for oplæringen. Alle
undervisere har en relevant faglig baggrund, solid pædagogisk ballast og
erfaringer, som sikrer at virksomhedens behov dækkes.

Eksempler på kurser
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
AMU-nr. 43748 (2 dage)
Byggepladslogistik
AMU-nr. 43749 (2 dage)
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
AMU-nr. 44383 (2 dage)
Kommunikation i teams
AMU-nr. 45366 (3 dage)
Sjakbajs. Planlægning og styring i byggeriet
AMU-nr. 40509 (3 dage)
Kvalitetsbevidsthed
AMU-nr. 45370 (3 dage)
Konflikthåndtering
AMU-nr. 46493 (3 dage)

		

...se flere på rts.dk

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe
med kompetenceudvikling og med at skræddersy
et forløb, som passer netop din virksomhed, er du
velkommen til at kontakte Roskilde Tekniske Skole
på telefon 46 300 400.
Du kan også kontakte VEU-konsulent Jan Hjort
direkte på jah@rts.dk eller telefon 61 94 85 40.
Du kan finde flere informationer
på www.rts.dk/kurser

