
Uddannelsen
Formålet med Finans Trainee-uddannelsen er gennem øvelser 
og kundevendte cases at overføre teori til praksis. Undervisnin- 
gen sikrer dig den faglige viden, der stilles krav til, ud fra de 
lovmæssige regler inden for kredit, bolig, investering og pension. 
Uddannelsen varer 19 dage og strækker sig over 10 måneder. 

En stor del af rådgiverrollen er din adfærd over for dine kunder 
og kolleger. Vi arbejder derfor med DiSC adfærdsprofil – både 
med dig selv og med kunder i fokus. Dit samspil med kunden 
bliver stærkere, så du skaber den tilknytning, der fastholder 
kunden i din portefølje. Du lærer at behovsafdække og struk-
turere dine kundemøder samtidig med, at du opbygger den 
faglighed, der kræves for at kunne kalde dig privatrådgiver og 
levere resultater på bundlinjen.

Virksomhedens udbytte
Rådgiveren udvikler sig på kort tid til at blive et fuldgyldigt med- 
lem af rådgivergruppen. Efter uddannelsen er rådgiveren bedre 
til at tage ansvar og kan løse langt de fleste rådgivningsopgaver 
i sin egen kundeportefølje. Rådgiveren får øget indsigt i virk-
somhedens daglige drift og leverer resultater på bundlinjen.

Deltagerens udbytte
Du bliver rustet til at møde kunden i øjenhøjde og oplever, at 
dit samspil med kunden bliver stærkere. Du lærer at behovs-
afdække, planlægge og strukturere dit arbejde bedst muligt. 
Undervisningen er både praktisk og teoretisk, og du kan tage 
det lærte med hjem og bruge det i hverdagen.

Undervisningsform
Vi har en praktisk tilgang til uddannelsen, og involverer dig 
derfor meget i undervisningen. Det er afgørende for dit  
udbytte, at du er villig til at give noget til andre for at kunne 
tage langt mere med derfra. For at sikre dig nogle pejlepunkter 
for din fortsatte udvikling, får du løbende feedback fra de 
andre deltagere og underviserne. Til hvert modul er der for-
beredelse i form af e-learning, refleksions- og casebaserede 
opgaver samt praktiske opgaver i din virksomhed.

Målgruppe
Finans Trainee-uddannelsen henvender sig primært til finans-
økonomer ansat i et pengeinstitut.

Finans Trainee
Opgradér din faglige viden og bliv en bedre rådgiver

Fakta

Uddannelsen varer 19 dage og består af seks 
finansfaglige moduler, fire moduler med personlig 
udvikling og fem onlinekurser. Der afsluttes med 
en eksamen og en kompetenceprøve.
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Interesseret i at høre mere?
Kontakt os gerne – vi er klar til at svare på dine spørgsmål.

FINANSSEKTORENS
UDDANNELSESCENTER

Uddannelser & kurser

mailto:hdu%40finansudd.dk%20?subject=
mailto:mbm%40finansudd.dk%20?subject=

	Bookmark 1

