
SALGSLEDELSE 
I PRAKSIS



Salgsledelse i Praksis udvikler dine evner som salgsleder. Du får praksisnære værktøjer, som du kan bruge til at 
sikre dig, at du og dine medarbejdere prioriterer salgsledelse og yder jeres bedste. 

Uddannelsen er bygget op i tre spor, hvor du efter 9 måneder afslutter med en certificering: 

1. Fælles læring, der består af 9 kursusdage (internat) og 2 webinarer. Vi tager udgangspunkt i din hverdag og 
cases fra det virkelige liv og tilfører dem relevant og brugbar teori.

2. Læring i praksis, hvor du får konkrete træningsopgaver med hjem, så du allerede under forløbet kan se en 
effekt i form af øget salg og indtjening i dit pengeinstitut. Du får en mentor i dit pengeinstitut, som giver dig 
feedback og hjælper dig i mål. 

3. Personlig læring, hvor du arbejder med dig selv. Det er dig, der er i fokus på uddannelsen, og det er dig, der 
skal få tingene til at ske hjemme i dit pengeinstitut. Derfor skal du udarbejde en personlig handlingsplan, som 
også bliver en del af din certificering. Du får desuden DiSC-profilerne Workplace og Work of leaders, en 360 
graders måling og indgår i en læringsgruppe med to medstuderende, hvor I sparrer og hjælper hinanden i mål.

Certificering, hvor du viser effekten og afkastet af din uddannelse. Du skal redegøre for din personlige plan og 
læringsrejse, og for at du har givet og modtaget feedback i din læringsgruppe. 

FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE 
BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE 
I DEN FINANSIELLE SEKTOR



Som pengeinstitut vil I helt sikkert mærke, at jeres 
salgsleder eller kommende salgsansvarlige er på en 
succesfuld uddannelsesrejse.

Uddannelsen lægger stor vægt på at omsætte teorien til 
praksis for at skabe værdi for pengeinstituttet. Netop 
derfor består en stor del af uddannelsen i træning, 
træning og træning i praksis. 

I får en medarbejder, der kan:

 prioritere sin tid til salgsledelse
 få rådgivere til at yde deres optimale
 være sparringspartner eller coach 
 tilpasse sin adfærd til den enkelte rådgiver
 forstå, hvad der skal til for at få endnu mere 

tilfredse medarbejdere og kunder
 sige tingene, som de er
 øge trivslen hos medarbejderne
 øge pengeinstituttets indtjening
 tiltrække nye kunder.

DET FÅR DIT 
PENGEINSTITUT
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At have styr på salget og medarbejderne er første skridt –
men det stopper ikke her. Hele afdelingen/filialen øger sin 
samlede indsats, bliver motiveret og får overblik. Det giver 
også bonus for kunderne, der oplever, at de:

 bliver set, hørt og mødes med proaktiv relevant kontakt
 får afdækket deres behov optimalt
 får tilbud fra jer, der møder deres behov – og mere til
 bliver loyale kunder, der anbefaler jer til andre.

Som deltager lærer du at:
 prioritere din tid til salgsledelse 
 motivere dine medarbejdere til at yde en professionel 

rådgivning, der skaber salg
 aflæse og tilpasse dig både medarbejdere og kunders 

adfærdsmønster 
 bruge din erfaring til at se fremad – i stedet for bagud
 anvende en anerkendende tilgang til rollen som 

salgsleder
 bevidst anvende dine egne styrker og kende dit 

udviklingspotentiale
 forstå vigtigheden af at bruge dit pengeinstituts 

segmentering af kunder på en hensigtsmæssig og 
forretningsmæssig måde.

VÆRDI FOR DIG 
OG KUNDERNE
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Afdelingsdirektør og 
tidligere deltager 

udtaler sig om 
uddannelsen:

”Mit fokus er nu på 
mine medarbejderne i 
stedet for drift, hvilket 

giver øget salg og større 
kundetilfredshed” 
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Modul 1: Webinar kick-off
Introduktion til uddannelsen og forventningsafstemning.

Modul 2: Dig som salgsleder
 Hvad er god salgsledelse, og hvad brænder du for?
 Hvornår er du en succes som salgsleder?
 Hvad er en salgskultur?
 Hvilken persontype er du, og hvordan bruger du dine 

styrker og tackler dine udfordringer?
 Hvordan sætter du mål og når dem?
 Hvad kendetegner den gode forhandler?
 Hvordan lægger du en god salgsstrategi?

Din mentor deltager på den første af de tre kursusdage.

Modul 3: Kundefokuseret salgsledelse
 Hvad er selvledelse - hvordan leder du dig selv?
 Hvad er salgsplanlægning, og hvordan er du effektiv?
 Hvornår er du i flow - hvornår er du stresset?
 Hvad er dine styrker som salgsleder - hvad er dine 

udfordringer?
 Hvordan driver du kundefokuseret salgsledelse?
 Hvordan segmenterer du dine kunder?
 Hvordan sikrer du loyale kunder, der anbefaler dig?

MODULERNE

Under uddannelsen
møder du praktikere, 
der har succes med 

salgsledelse. 
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Modul 4: Webinar - aktuelt tema
Målet er at videndele og finde best practise for et relevant emne eller en udfordring, for eksempel proaktiv 
adfærd. 

Modul 5: Salgsledelse af medarbejdere
 Situationsbestemt ledelse og DiSC
 Hvad er god 1:1 ledelse, og hvad er god teamledelse?
 Hvordan skal du følge med eller følge op på dine medarbejdere?
 Hvad er god motivation?
 Hvordan fejrer du succes eller fiasko?
 Hvordan skaber du gode salgsresultater gennem andre?
 Hvordan fungerer et reflekterende team?
 Hvad er løsningbaseret coaching?

Modul 6: Dig som salgscoach
 Hvornår er du sparringspartner - hvornår er du coach?
 Hvordan giver du feedback til dine medarbejdere på deres DiSC-profil?
 Hvordan giver du feedback på fysiske og digitale kundemøder?
 Hvordan modtager du selv feedback?
 Hvordan skaber du høj kunde- og medarbejdertilfredshed og gode salgsresultater?
 Hvordan skaber du positive forandringer?

Modul 7: Certificering - med deltagelse af mentor
 Personlig plan
 Fremtid
 Refleksion
 Feedback
 Læringsgruppen

Afdelingsdirektør og 
tidligere deltager udtaler 

om sit udbytte:

”Jeg er meget begejstret for 
forløbet, som har givet mig 
en masse gode værktøjer, 

jeg kan bruge i min 
dagligdag”
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Bjarne Klitgård Hallstrøm
Chefkonsulent

Bjarnes omdrejningspunkt er den 
gode kundeoplevelse, hvor fokus er 
kundens ønsker og drømme. Han 
underviser i salg, adfærd og 
salgsledelse.

Se Bjarnes profil på LinkedIn 

Dag Kristiansen
Chefkonsulent

Dag brænder for at omsætte tanke 
til handling og finde løsningen, der 
passer til kunden. Han underviser i 
salgsledelse, budskabs-formidling 
og adfærd. 

Se Dags profil på LinkedIn 

UNDERVISERE

Du bliver undervist af erfarne konsulenter fra Finanssektorens Uddannelsescenter, og derudover møder du andre 
aktuelle oplægsholdere med succes indenfor salgsledelse. Uddannelsen er udviklet af Dag og Bjarne i samarbejde med 
en række eksperter og praktikere.

TILMELDING OG INFO

Kontakt

Lisbeth Gasbjerg
Administrativ koordinator

Finanssektorens Uddannelsescenter
Direkte telefon: +45 8993 3290
E-mail: lga@finansudd.dk

https://dreambroker.com/channel/
7nclvuld/mj17y0jk
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Se en kort 
video om 

uddannelsen

3 coach-samtaler og eventuelt klippekort 
Hver læringsgruppe har 3 coaching-timer til rådighed 
under uddannelsen. Derudover har du mulighed for at 
købe individuelle coaching-samtaler efter behov. 

VIL DU HAVE MERE?
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Filialdirektør og tidligere 
deltager udtaler sig om 

uddannelsen:

”Ved at dreje fokus til 
medarbejdernes succeser, 
har vi øget arbejdsglæden 

og fået lyst til at lære af 
hinanden”
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8Vil du høre mere, kan du kontakte:

FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg
Telefon 89 93 33 33

Du kan også få mere information på www.finansudd.dk

KONTAKT OS


