SkanKomp 1.2 – Kompetensmäklaruddannelsen

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW

VELKOMMEN

!

Guldstjerner

When

you wish upon a star, makes no

you are Anything

difference who

your heart desires will come to you If your heart

is in your dreams, no request is too extreme When you wish
upon a

star as

dreamers

do Fate is kind, she brings

to those

who love The sweet fulfillment of their secret longing Like a
bolt out of the blue, fate steps in and sees you thru When you
wish upon a

star

, your dreams come

true

At se ind i virksomhedernes inderste…

Kære Louise…
Hvilke mål har du med din deltagelse i
kompetencemægleruddannelsen?
At få øget indblik i virksomhedernes behov
At få viden om og værktøjer til, hvordan vil virksomhederne vil og kan
kontaktes
At udvikle evnen til at stille de ”rigtige” spørgsmål og afdække behov for
uddannelse og kompetenceudvikling
At lære sig selv bedre at kende i hhv. konsulent- og vejlederrolle
At være med til at professionalisere det opsøgende arbejde og at blive en
endnu bedre samarbejdspartner
At træne værkstøjer og metoder i praksis
At skabe netværk med kollegaer
At dele erfaringer

Nøgle(rne) til succes?

Kære Louise…
Hvad er de vigtigste grunde til, at du har disse mål?
Konkrete behov i hverdagen for at vide mere / Nye arbejdsopgaver som
omfatter kontakt til virksomheder
Lyst/behov for at udvikle allerede eksisterende viden
Ønske om at udvikle bedre ”hørelse” overfor virksomhedernes behov – både
i forhold til at formidle viden om eksisterende uddannelsestilbud og i forhold
til at udvikle ny uddannelse som rammer virksomhedernes ønsker og behov

Ønske om at få flere opgaver/kunder i hus
Oplevelse af, at det er nødvendigt for konsulenterne og skolerne at udvikle
sig i retning af kompetencemægling
Ønske om at kunne kommunikere anderledes/på en ny måde ned
virksomhederne
Oplever at det er vanskeligt at formidle helhedstænkningen omkring
kompetenceudvikling til virksomhederne (de tænker kun i drift)

Kys fremtidsfrøen!

Kære Louise…

Hvilke konkrete aktiviteter/udviklingsområder i din
egen organisation håber du at få inspiration til gennem
din deltagelse i Kompetencemægleruddannelsen?
At selv blive bedre til dialogen med virksomheder (værktøjer eller
inspiration)
At udvikle organisationen til at blive bedre til og mere interesseret i
dialogen med virksomhederne – herunder at undervise eller coache
kollegaer
At skabe større videndeling/fælles forståelse for det opsøgende arbejde på
tværs af organisationen
I igangværende fusion mellem skoler er der fordele i, at alle de nye
kollegaer/konsulenter fremadrettet har samme tilgang til de fælles kunder
Forbedre de interne samarbejdsrelationer og videndeling
Inspiration til implementering af gode/innovative ideer i egen organisation
At få flere kunder/virksomheder – og at kunne lave bedre
markedsføringsplaner og bedre kampagner overfor virksomhederne

