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Bred opbakning til brancheuddannelser på Mommark
Den 7. oktober slår Business College Syd endnu en gang dørene op
for et nyt hold på den
grundlæggende lederuddannelse, GLU.
BILSALG

Det er 4. gang inden for det
sidste år, at der oprettes et
GLU- autohold på skolen
i Mommark. Mange virksomheder i autobranchen
har i 2014 sendt deres ledere på bænken for at få nye
ideer, sparring og grundlæggende værktøjer vedrørende deres lederrolle. Uddannelsen indeholder syv
moduler af 2-3 dages varighed fordelt henover efteråret/vinteren. På den
grundlæggende Lederuddannelse er der indgået tæt
samarbejde med Q8 vedrørende afholdelse af særlige
temaarrangementer.
Det seneste arrangement
løb af stablen i uge 33 og gæsteunderviser var konsulent fra Auto IT, Henning
Rostkjær, som er specialist
i optimering og værksteddrift og hans viden og erfaring passer rigtig ﬁnt til
økonomimodulet (modul 6)
på GLU’en, udtaler uddannelsesleder på autouddannelserne, Business College
Syd, Johnny Nedergaard.
Udover at være tidligere
direktør hos Bilbranchen

Den Grundlæggende Lederuddannelse hold 3. fra venstre: Ove, Bjarne og Alex fra Titan Lastvogne Joachim fra Hyundai Græsted - Jesper fra Autohuset Vestergaard, Kolding - Lars fra Porsche Aarhus
- Jesper fra Chevrolet Mejlby - Nikolaj fra Hyundai/Peugeot Horsens - Henrik fra Ford Sønderborg
- Peter fra Volvo i Taulov og Mark fra Autohuset Vestergaard, Odense. (Ikke med på billedet: Henrik
fra Opel Grenå).

har René Tønder Nielsen
fra Udvikling A/S en unik
viden fra sin mere en 20
års ledelseserfaring fra
autobranchen. Også her
trådte Q8 til med hjælp til
at afholde et arrangement
vedrørende branchens digitale udfordringer. Johnny
Nedergaard er meget taknemmelig over, at Q8 kan
se værdien i at støtte branchens uddannelser, hvilket
gør, at de kan hente nogle
af de ”tunge” drenge til
Mommark. René Tønder
har ligeledes indgået en aftale om at blive fast tilknyttet skolens censorkorps.

Frimann Biler på skole
På det kommende hold er
der blandt andet tilmeldinger fra Frimann Biler A/S,

Toyota og Citroën forhandleren i Nykøbing Falster og
Maribo. Direktør Kim Frimann har tidligere haft to
af sine mellemledere med
på uddannelsen og sender
derfor endnu en leder til
Mommark på det nye hold.
Hos Frimann Biler har
man en lang tradition og
stor succes med at uddanne medarbejderne. Deres
seneste handelselev, David
Kristensen, blev her i sommers udpeget af DI som
årets lærling 2014.
- Vores mål er at have elever
og lærlinge svarende til cirka 20 procent af medarbejderstaben samtidig med, at
vi kontinuerligt uddanner
resten af vores personale,
udtaler direktør Kim Frimann. David Kristensen

har ligeledes været på Business College Syd for at tage
sine skoleperioder i forbindelse med sin uddannelse.
I dag sidder han og tager
i mod kunder på værkstedet – selvfølgelig stadig hos
Frimann Biler A/S i Nykøbing Falster.

200 kursister
Omkring 200 kursister
og elever fra autobranchen
forventes at besøge skolen
i Mommark i løbet af 2015.
På bilsælgeruddannelsesforløbet, der ligeledes starter her i efteråret, er der således allerede 19 tilmeldte.
Der er dog stadig pladser
på holdet, selv om uddannelsesleder Johnny Nedergaard forventer, at holdet
nok skal blive fyldt op, in-

René Tønder Nielsen leverer et inspirerende indlæg på den
grundlæggende lederuddannelse i Mommark.

den første modul starter i
uge 38. Mange af de store
koncerner i autobranchen
bruger bilsælgeruddannelsen, når de rekrutterer og
uddanner nye sælgere.
- Vi har en stor opbakning og mange faste samarbejdspartnere til vores
bilsælgeruddannelsesforløb - og det nye hold er ingen undtagelse. Her er der
blandt andet tre3 forskellige bilhuse, der tilsammen
sender otte sælgere afsted
til Mommark i uge 38. Det
giver et meget godt billede
af, at uddannelsen er ved at
være forankret i branchen,
udtaler Johnny Nedergaard.

Akademiuddannelse
målrettet autobranchen
Hvis man vil helt til tops i
branchen, er der i fremtiden ingen vej uden om: en
videregående uddannelse.

Derfor er seneste skud på
stammen autobranchens
akademiuddannelse - forkortet AAU. Den er målrettet kommende topledere,
eftermarkedschefer og ﬁlialdirektører og består af ledelse, salg og økonomi på
akademiniveau. De nye ved
dette toårige forløb er, at
man, som studerende, kan
passe sit arbejde i branchen
ved siden af sit studie. Således er der langt op til en del
hjemmearbejde kombineret med 2 x 3 dages intensiv undervisning på skolen
pr. AU-fag. Uddannelsen
består af i alt fem fag plus
ét eksamensprojekt. Selv
om uddannelsen først starter til januar 2015, er der en
del kandidater, der allerede
har meldt deres deltagelse.
Mere om uddannelserne
på www.autouddannelsen.
dk
mich

Første uddannede
Eurogarant lærling
Karrosseritekniker – et
løft til karrosseribranchen, mener SKAD.
UDDANNELSE

- Når man tænker tilbage,
bare nogle ganske få år, så
har en ”pladesmed” ikke
haft særlig stor værdi på et
værksted eller i uddannelsesøjemed. Men meget er
sket siden da, hvor SKAD,
som karrosseribranchens
repræsentant, siden 2010
målrettet har arbejdet for
et generelt løft i branchen,
og for at få karrosseri på banen, siger SKAD-direktør
Thomas Krebs.
- I dag giver stillingsopslag og omtaler et yderst positivt billede af den rasende
udvikling, der er sket. Karrosseritekniker og ikke pladesmed er omtalen af de
personer, der med rank ryg

arbejder i branchen. Naturligvis kræver det en del
efteruddannelse, og det er
også det, ﬂere parter arbejder ihærdigt på at kunne
tilbyde. Også de bilimportører, der ikke har haft fokus, har måtte sætte fokus
på området, da sikkerhed i
bilen efter skadesreparation påvirker bilmærkernes
omtale. Bilernes teknologi
står jo ikke stille, og ﬂere
og ﬂere forskellige materialer implementeres i karrosseriet og sikkerhedssystemet. Der må absolut ikke
tages fejl af – karrosserikonstruktion er i dag en
videnskab, mener Thomas
Krebs.
- På trods af en del modvind gennem de sidste år
kan vi hos SKAD glæde os
over denne udvikling. Det
er fantastisk at se, hvordan branchens medarbejdere har fået et løft. Det

kan man kun være stolt af
og ønske alle, der arbejder
i branchen, hjerteligt tillykke med dette løft. Også
Dansk Metal har på grund
af vores gode samarbejde
øget fokus på deres medlemmer, der arbejder med
karrosseri, hvilket er glædeligt, tilføjer han.

Eurogarant skaber respekt
- I Eurogarant regi har vi i
Århus hos Crashpoint A/S
15. maj uddannet den første
Eurogarant lærling, og alle
medarbejdere, der er omfattet af Eurogarant standarden, vil tydeligt kunne
skille sig ud af mængden
i de kommende år, siger
Thomas Krebs.
At arbejde under Eurogarant standarden kræver
ikke kun faglige færdigheder, men også evner inden
for kommunikation, engagement og forståelse af

Indehaver Claus Nielsen overrækker her foran ﬁrmaets indskrivning virksomhedens svendegave (et Porsche armbåndsur) til Kim
Engberg Jørgensen, udlært karrosseritekniker hos Crashpoint
A/S - den første efter Eurogarant-standarderne.

kvalitet i det hele taget.
- Det står i dag klart, at
man som medarbejder på
et Eurogarant certiﬁceret
værksted ikke kun får tilført viden og kompetencer,
men også er med til at givebranchen et ekstra løft, påpeger han.

Den pågældende lærling, som nu er ansat i sydafdelingen hos Crashpoint
(Crashpoint Skadecenter
Aarhus Syd), er Kim Engberg Jørgensen, 22 år, som
afsluttede sin svendeprøve
med karakteren 12.
- Med de nye Euroga-

rant-krav har han været
igennem et langt mere
krævende
uddannelses
forløb, og både vi og Teknisk Skole Silkeborg er
meget stolte. Kim er meget
samarbejdsvillig og god til
at lave biler. Han har haft
et rigtig dårligt udgangspunkt, da han startede som
elev hos os. Han har trods
hårde odds formået, ved
hårdt arbejde og slid, at udvikle sig til en rigtig dygtig
pladesmed, roser indehaver Claus Nielsen, Craschpoint, der sammen med
skolen også har indstillet
Kim Engberg Jørgensen
til ML-prisen 2014. I starten af september måned
udvælges de svende, der
bliver præmieret i 2014.
Præmieoverrækkelsen sker
fredag den 26. september
i Den Sorte Diamant i København.
mich

