VIRKSOMHEDSDRIFT I
INSTALLATIONSBRANCHEN
Få værktøjerne til at gøre den daglige drift mere effektiv

FAG
Virksomhedsdrift i installationsbranchen. Faget er en del af akademiuddannelserne i hhv. elinstallation og
VVS-installation

Har du brug for i højere grad effektivt at kunne planlægge, styre og organisere
den daglige drift? I installationsbranchen er det vigtigt at kunne arbejde effektivt.
På faget ”Virksomhedsdrift i installationsbranchen” bliver du i stand til at planlægge,
styre og organisere med centrale metoder og praksis indenfor generel virksomhedsstyring men også indenfor specifikke områder såsom entreprisestyring eller økonomi.

OMFANG
Akademiniveau. 10 ECTS-point

Du lærer at arbejde med et regnskab, opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi, herunder at skabe et relevant beslutningsgrundlag og omsætte
grundlaget til konkrete handlingsplaner for økonomi og drift. Du får også kompetencer
til at håndtere etablering, overtagelse og drift af en installationsteknisk virksomhed.

STUDIESTART
Vinterhold startdato: 31/1 - 2018
Forårshold startdato: 12/4 - 2018
STUDIESTED
KEA KOMPETENCE
Prinsesse Charlottes Gade 38
2200 København N
PRIS
8.675 kr. heraf 425 kr. moms (dele af
ydelsen er momsfri). Prisen inkluderer
undervisningsmateriale og forplejning
TILSKUD
Undervisningen er organiseret, så der
kan søges SVU (Statens Voksenundervisningsstøtte). Læs mere på svu.dk
TILMELDING
kea.dk/kompetence
14 dage før kursusstart
KONTAKT / VEJLEDNING
Studievejleder
Joan Nielsson Mathiasen
jonm@kea.dk
t: 2498 2010

Herudover bliver du klædt på med kompetencer indenfor blandt andet:
• Udvikling af virksomheder, herunder risikostyring
• Etablering, opbygning og overtagelse af en virksomhed samt udvikling og
skabelse af idé og et forretningsgrundlag
• Indkøb og materialestyring, styring af arbejdsopgaver og personale samt styring
af ordrer, levering/aflevering og afsætning
• Udvikling af virksomheder og risikostyring
• Centrale love og regler, der regulerer forholdet mellem en installationsteknisk
virksomhed og dens interessegrupper
• Udarbejdelse af forretningsplaner
Faget kan tages alene eller som en del af akademiuddannelsen i el-installation eller
akademiuddannelsen i VVS-installation.

DATOER FOR HOLD
I 2018 udbyder vi to hold. Undervisningen er kl. 8.30-15.00 på følgende dage:
Vinterhold
Prøvedato

31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 7-8/3, 15/3
19-20/3

Forårshold 12/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 31/5
Prøvedato 7-8/6

TILMELD DIG ELLER LÆS MERE PÅ KEA.DK/KOMPETENCE

