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UDDANNELSESCENTER NYESTE VIDEN      BEDSTE FORMIDLING



DU OPNÅR

▪ Målrettet udvikling af de personlige 

kompetencer, der skal til for at få succes 

som rådgiver

▪ Bedre struktur, mere selvtillid og mere 

overskud i hverdagen

▪ Intensiv træning af de praktiske 

færdigheder i forbindelse med 

kunderådgivningen

▪ Endnu flere tilfredse kunder

PENGEINSTITUTTET OPNÅR

▪ Turbo på udviklingen af rådgiverens 

personlige og salgsmæssige 

kompetencer

▪ En salgs- og forretningsorienteret 

rådgiver

▪ En proaktiv medarbejder, der selv tager 

ansvar og initiativ

▪ En god teamplayer i afdelingen

▪ Merindtjening i kraft af rådgiverens 

porteføljeudvikling

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER
SKAB UDVIKLING – BÅDE PERSONLIGT OG PROFESSIONELT

Det overordnede mål med Den kompetente rådgiver (DKR) er at uddanne proaktive 

rådgivere, der skaber udvikling og meromsætning i egen portefølje. 

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og sætter turbo på din personlige udvikling, så 

du bliver en succesrig rådgiver, hvor trivsel og performance går hånd i hånd.



Jeg oplever, at uddannelsen giver en værdifuld indsigt i, hvordan kommunikation og adfærd 

spiller sammen med motivation, både egen og i forhold til andre. En motivation, der i øvrigt, har 

fået et gevaldigt boost, både i forhold til at udvikle sig selv og filialen. Hun har fået overblik, 

overskud og mod til at gå forrest og gøre tingene anderledes. Det er til glæde for både hende 

selv og filialen….. Kim Dam, Filialdirektør AL

HVAD SIGER TIDLIGERE DELTAGERE, HR OG 
LEDERNE OM UDDANNELSEN?

”Vi oplever, at træningen er meget lærerig, og resultatet viser sig hurtigt i medarbejderens 
udvikling som rådgiver. Sikkerhed i kunderådgivning skaber forretningsorienterede 
medarbejdere, som tør tage initiativ og ansvar….” siger Pia Melsen – HR partner i Djurslands 
Bank

”Uddannelsen har sat boost og fokus på min udvikling. Jeg har øget min effektivitet og fået 
bedre struktur. Det har blandt andet bevirket at jeg hurtigere har kunnet behandle en større 
portefølje…” Siger, Jonas Emkjær -Kunderådgiver AL

”Uddannelsen har været en rejse for mig, som har sat fokus på min personlige udvikling. 
Den var startskuddet til rejsen, men rejsen endte ikke ved eksamen – den er fortsat både 
privat og på mit arbejde, og den får aldrig en ende…” siger Heidi Scharf - Kunderådgiver i 
Sparekassen Hobro



UDDANNELSENS OPBYGNING

Uddannelsen består af kursusmoduler, team-dage, individuelle læringssamtaler, rapportskrivning, 
mentorsamarbejde, webinars, individuelt arbejde og eksamen. Forløbet strækker sig over et år.

MODUL 1:
Dig som teamplayer

(2 dage)

MODUL 2:
Det succesfulde 

kundemøde

(1 dag)

MODUL 3:
Planlægning og personlig 

effektivitet

(1 dag)

KURSUSMODUL

PERSONLIGE OPGAVER OG
UDVIKLINGSRAPPORTER

TRÆNING I KUNDEMØDET

MENTOR

Læringsrapport
+

Proaktiv plan

Webinar for 
mentorer

(3 timer) 

Kundetræning 1  
(1 dag)

Lærings-
samtale 1

(45 min.)

INDIVIDUELLE 
LÆRINGSSAMTALER

Team-dag 1
(3 timer virtuelt)

Lærings-
samtale 2

(45 min.)



MODUL 4:
Kommunikation og 

kundetyper

(1 dag)

MODUL 5:
Personlig indsigt 

og performance

(1 dag)

EKSAMEN:
Mødet med kunden

Lærings-
samtale 3

(45 min.)

Afsluttende 
PU-rapport

Kundetræning 2 
(1 dag)

Onlinemøder

MODUL 6:
Dig og din udvikling

(1 dag)

Lærings-
samtale 4

(45 min.)

Midtvejsrapport

Kundetræning i 
filial

(½ dag)

Eksamens-
dialog
(45 min.)

Team-dag 2
(1 dag)

Status til 

mentorer

(mail)

Lærings-
samtale 5

(45 min.)

Webinar for 

mentorer

(45 min.)



… er ét af de væsentlige elementer på denne 

uddannelse.

Derfor vurderes du igennem hele uddannelsen ud fra 13 

prædefinerede kriterier, der går på din indsats, din vilje til 

at prøve dig selv af og din evne til at bringe dine 

erfaringer i spil.

Ved afslutning af uddannelsen skriver du desuden en 

større opgave, med udgangspunkt i dit arbejde og din 

læring igennem forløbet. Den leder op til en 

udviklingssamtale med din teamkonsulent.

Rapport, udviklingssamtalen og de 10 kriterier vurderes 

samlet, og bedømmes med karakter fra 7-trinsskalaen.

REFLEKSION OVER 
EGEN LÆRING…



Udover Indsats-karakteren, afsluttes uddannelsen med 

fokus på det fysiske kundemøde.

Du skal afholde et møde med en potentiel ny kunde, hvor 

du viser dine evner til mødeledelse, at skabe og bygge 

stærke relationer og at give ”det lille ekstra”, der gør en 

forskel for kunden. Der er tillige fokus på dine evner til at 

inddrage relevante værktøjer fra uddannelsen.

Forud for eksamen modtager du dig på en kundecase, 

som du skal forberede et kundemøde med.

Du bliver også her bedømt med karakter fra 7-

trinsskalaen.

KUNDEMØDE 
EKSAMEN



PRIS

Den aktuelle pris finder du under uddannelsen på 

www.finansudd.dk.

DELTAGERPRISEN DÆKKER:

▪ Deltagelse på modulerne, herunder eksamen

▪ Læringssamtaler med teamkonsulenten

▪ Personprofiler, 2 Garuda og 1 DiSC

▪ E-learning-kurser og e-bøger

▪ Transport for konsulenter i forbindelse med filialbesøg

Udgifter til ophold og forplejning afregnes særskilt.

http://www.finansudd.dk/


TILMELDING

FOR AT DELTAGE I UDDANNELSEN SKAL 

DU OPFYLDE 4 KRITERIER

1. Du har job som kunderådgiver og har minimum 

ét års arbejde med egne kunder.

2. Du arbejder primært med privatkunder.

3. Du behøver ikke have alle kundetyper i din egen 

kundeportefølje, men du skal have mulighed for at 

komme med på kollegers kundesager for de kundetyper, 

som du ikke selv arbejder med.

4. Du skal kunne deltage på modul 1

De fleste vælger at starte på DKR, når de har mellem et 

og tre års erfaring med kunderådgivning, men der kan sagtens 

være andre veje hertil.

Tilmelding sker via dit pengeinstitut. 
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Vil 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

http://www.finansudd.dk/

