
Konsulentas tilbyr i samarbeid med Sørlandssenteret 3 

forskjellige gratis Kompetansepluss kurs til alle ansatte i 

Sørlandssparken

DEADLINE påmelding: 1.september!

Salg- og service:

Her kan du styrke din kompetanse innenfor de aller viktigste 
oppgavene innen salg og service. I tillegg får du innblikk i både 
driften og økonomien. 

Ved gjennomført kurs er du godt rustet til å kunne ta fagbrevet i 
salgsfaget!

Lederkurs:

Her vil vi gi deg kompetanseheving innenfor en leders viktigste 
oppgave, å lede teamet sitt til å skape de beste 
kundeopplevelsene og dermed øke salget.

Ønsker bli leder:

Ved gjennomført kurs har du et godt grunnlag innenfor rollen 
som leder.

Påmelding her!

Salg- og service kurs:

Onsdager 13.00 – 16.00 (11 ganger DIGITALT)

eller

Torsdager 09.00 – 12.00 (11 samlinger) 

Hvem kan delta: alle ansatte
Sted: Sørlandssenteret

Start: september

Lederkurs:

Tirsdager kl. 12.45-15.45 (9 Samlinger)

Hvem kan delta: ha ledererfaring/er leder
Sted: Sørlandssenteret

Start: september

Ønsker å bli leder:

Onsdager kl. 12.45-15.45 (9 ganger digitalt)

Hvem kan delta: alle ansatte
Sted: ZOOM - digitalt

Start: september

Kursarrangør: Konsulentas AS  Ved spørsmål: kurs@konsulentas.no / Tlf.: 481 57 433 Hege Gjermundnes
Alle Kursene gjennomføres på betingelse av nok påmeldte deltakere.

Her finner du mer info 
om kursene!

Gratis kurs!
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Referanser:
Salg og service:

“Har lært veldig mye og er utrolig 
fornøyd med engasjert og dedikert 

kursholder.
Noe av det viktigste jeg har lært er å 
se bedriften fra et annet perspektiv. 

Jeg har blitt mer bevisst på hvem jeg 
er som selger og hva jeg kan gjøre for 
å påvirke salget. Har i tillegg fått mye 

bedre økonomisk forståelse.”
Kursdeltaker 2021

“Syntes det har vært et lærerikt, 
interessant og gøy kurs!”

Kursdeltaker 2021

Ønsker å bli leder:

“Imponert over gjennomføringen og måten 
kurset er blitt vinklet til oss i gruppen som 

enda ikke er ledere. Hvor vi må reflektere og 
settes oss i ukjente roller.”

Deltaker 2021

“Det har vært et veldig lærerikt kurs som jeg 
har hatt stor glede av. Jeg har blitt mer 

bevisst på hvilken type leder jeg ønsker å 
være og hvilke utfordringer det er knyttet til 

lederrollen.”
Deltaker 2021



Konsulentas

Konsulentas er et levende selskap som tilbyr kurs og rådgivning innenfor retail-, taxi-, 
logistikk og servicenæringen. Vi har oppdaterte, dyktige kursholdere som brenner for sitt 
fag – det er et spennende sted å jobbe og et godt sted å være kunde. 

Vi vil begeistre våre kunder gjennom kompetanseheving som skaper salg!

Vårt mål:

Å skape en trygg og likeverdig arena for læring og kompetanseheving, hvor deltakerne 
aktivt bidrar. Dette har vi erfart fører til engasjement, selvtillit og mot – som igjen gir økt 

omsetning og høyere grad av service i hver enkelt bedrift.


