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SmartLearning er online
studier for dig der gerne vil
tage en akademi- eller
diplomuddannelse
som
fjernstudie. LÃ¦s mere om
dine muligheder for et
online
studie
hos
SmartLearning. Thu, 17 Jan
2019
00:53:00
GMT
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SmartLearning
diplom
online - Holder du af
samspillet
med
andre
mennesker, og vil du gerne
vÃ¦re med til at prÃ¦ge
udviklingen
i
virksomheden?
PÃ¥
akademiuddannelsen (AU) i
Ledelse udvikler du din
egen ledelsesstil og fÃ¥r
kompetencerne
til
at
udfÃ¸re ledelse i bÃ¥de
stÃ¸rre og mindre enheder.
Sat, 12 Jan 2019 18:09:00
GMT Ledelse - online
akademiuddannelse
hos
SmartLearning - LÃ¦r at
hÃ¥ndtere
komplicerede
organisatoriske
problemstillinger.
Diplomuddannelsen
i
ledelse
kvalificerer
nuvÃ¦rende og kommende
ledere til at varetage
ledelsesopgaver inden for
omrÃ¥der som strategier,
mÃ¥lstyring, personale og
organisationsforandringer.
Wed, 16 Jan 2019 04:07:00
GMT Diplomudannelsen i
ledelse
â€“
Erhvervsakademi SjÃ¦lland
- Det krÃ¦ver sin leder at
mestre den brede vifte af
nÃ¸dvendige samtaletyper,
deriblandt
ogsÃ¥
den
svÃ¦re
samtale.
Dette
kursus
giver
dig

redskaberne
til
at
hÃ¥ndtere de forskellige
typer af samtaler pÃ¥
bedste vis, sÃ¥ du kan blive
en fuldt kompetent leder.
Thu, 17 Jan 2019 22:21:00
GMT
Lederkursus
i
Medarbejdersamtaler - Aros
Business Academy - af
deltagerne
mener,
at
underviseren var meget
god/god til at tilpasse
indhold og undervisning til
dem. Thu, 17 Jan 2019
00:53:00 GMT Kursus:
GrundlÃ¦ggende
procesforstÃ¥else - Aros
Business
Academy
Projektledelse
i
byggebranchen
En
projektlederuddannelse
mÃ¥lrettet byggebranchens
sÃ¦rlige udfordringer og
problemstillinger. Du vil
efter uddannelsen kunne
styre
samarbejdet
i
komplekse byggeprojekter,
hvor flere aktÃ¸rer er
involveret. Fri, 18 Jan 2019
05:31:00
GMT
Projektlederuddannelse
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Danske
Ã˜konomer
Byg
LÃ¸ntabellerne indeholder
oplysninger om de belÃ¸b,
der knytter sig til dit
lÃ¸ntrin og dine tillÃ¦g.
Hvis du ikke kender dit
lÃ¸ntrin eller ved, hvilke
tillÃ¦g du allerede fÃ¥r
eller har mulighed for at
fÃ¥, kan du se det pÃ¥ din
lÃ¸nseddel. LÃ¸ntabeller BUPL - Optjening af ferie
med lÃ¸n sker lÃ¸bende.
NÃ¥r du har vÃ¦ret ansat et
helt kalenderÃ¥r (1. januar
â€“ 31. december), har du
optjent ret til ferie med lÃ¸n
i 6 uger i det ferieÃ¥r, der
begynder 1. maj Ã¥ret efter.
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