Gulvmodulet
Priskurant og akkordering
21. – 22. november 2018 på Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart
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”Giv din virksomhed
et ledelsesløft
med næste modul
af Gulvbranchens
kurser.”
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Successen fortsætter!

Indhold

Gulvbranchen fortsætter nu med det tredje Gulvmodul.

Overenskomst

De to første handlede om ”Entreprisestyring”

2 Arbejdstid

samt ”Kvalitetssikring og aftaleforhold”.

2 Overtidsbetaling

Dette nye modul handler om ”Priskurant og akkordering”.

2	Kørsel, køretid, km-penge egen bil
- firmabil

Et skræddersyet to-dages kursus

2 Udlæg fortæring

Kurset bliver et to-dages internatkursus. Førstedagen vil fokusere på de

2	Akkord, slump-akkord, opmåling

vigtigste overenskomstpunkter, prislister, priskuranten og hvidbogen, anden

2 Skurregler, værktøj

dagen vil fokusere på praktiske forhandlingsøvelser og gruppearbejde.
Prislisten/priskuranten/hvidbog
2 Hvad er det?

Det er billigere, end du tror!

2	Forudsætninger, samhandelsbetin-

Gulvsektionen og Gulvbranchen kan via fonde og uddannelsespuljer yde

gelser og finansiering

vore medlemmer attraktive tilskud, hvilket betyder at det er meget billigt for

2 Opmåleregler

virksomhederne at sende medarbejdere på kurset.

2 Småopgaver
2 Materialer
2 Rumtillæg

Gulvmodulet – Priskurant og akkordering

2 Processer og rumstørrelser

Et to-dages modul inkl. undervisning,

2 Kritikregler

materialer, forplejning og overnatning

Pris ekskl. moms 8.500 kr.
Praktiske øvelser

Gulvsektionen/Gulvbranchens tilskud

Pris ekskl. moms 5.000 kr.

2 Dilemmaøvelser
2 Forhandlingsøvelser

Pris ekskl. moms 3.500 kr.

Medlemspris

Tid og sted
Læs mere eller tilmeld dig her

21. – 22. november 2018 på
Brogaarden,

Hvis du ønsker at vide mere om Gulvmodulet

Abelonelundvej 40, Strib,

– Priskurant og akkordering:

5500 Middelfart

Kim Risgaard Sildorf på telefon 72 16 01 91,
ksi@danskbyggeri.dk
Har du spørgsmål til det praktiske?
Carina Noer Larsen på telefon 72 16 02 34,
cla@danskbyggeri.dk
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