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Velkommen til
IBC Kurser og Konsulenthus
IBC har stået for handelsuddannelser i
over 150 år og er blandt landets største
merkantile handelsskoler med afdelinger
i Kolding, Fredericia og Aabenraa. IBC står
for en lang række ungdomsuddannelser
samt efteruddannelse.
Over 150 kurser at vælge imellem
IBC har årligt omkring 25.000 kursister og
er en af Danmarks største udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser inden for det
merkantile område. IBC har et bredt udbud af over 150 kurser inden for fx ledelse,
kommunikation og projektledelse.
Virksomhedstilpassede kurser
IBC Kurser og Konsulenthus kan desuden
tilbyde virksomhedstilpasset kompetenceudvikling af hele jeres virksomhed,
samt hjælpe med at indhente de økonomiske ressourcer til kompetenceudvikling.
Virksomhedstilpasset kompetenceudvikling kan være et kursus for udvalgte medarbejdere i jeres virksomhed. Det kan
også være, at I har brug for at få jeres eget
akademi med en hel række af uddannelser, som er tilpasset jeres virksomhed.
Få en uddannelsesplan og kompetenceprofiler for alle medarbejdere
IBC kan udforme en uddannelsesplan,
der indholder et samlet overblik over jeres
medarbejderes formelle kompetencer:
Hvem har egentlig en Prince2-certificering,
et truckcertifikat eller kendskab til Excel?

IBC har også de nødvendige koncepter
og redskaber til at skabe et overblik over
behovet for medarbejderudvikling af de
bløde kompetencer. IBC har den nødvendige ekspertise til at foretage individuel
kompetencevurdering af alle jeres medarbejdere og kan ofte gøre det tæt på omkostningsfrit.
IBC kan søge de økonomiske ressourcer
til kompetenceudvikling af din virksomhed
Det er ikke nok at afdække behovet for
kompetenceløft. IBC har konsulenter, der
er eksperter i at søge de økonomiske ressourcer til kompetenceudvikling. De kan
sørge for, at I får søgt de økonomiske ressourcer i form af fx efteruddannelsesstøtte,
løntabsgodtgørelse og kompetencefonde.
IBC kan rådgive jeres virksomhed om hele
det danske uddannelsessystem. IBC kender hele uddannelsesjunglen, sådan at I altid får kompetenceløft til den rigtige pris
og fra den rette udbyder.
IBC kan stå for administrationen af et
strategisk udviklingsprogram
Endelig er der udfordringen med administrationen af et strategisk udviklingsprogram – fx online håndtering af tilmeldinger til kurser og ansøgning om løntabsgodtgørelsen. Det handler alt sammen om administration og uddannelsesplanlægning,
og det er en af IBC's spidskompetencer.
Kontakt os for et møde, hvor vi kan afdække jeres ønsker.
Kirsten Jensen
Direktør
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Marketing

Digital marketing,
e-handel og web
Digital Marketing Manager

Mobilvideo

Bliv undervist af 7 eksperter, der arbejder professionelt med digital marketing. Du får deres guldkorn til, hvordan du optimerer dit website med SEO,
Google Ads og Google Analytics.
10 dages kursus

Lær at bruge din smartphone til at producere professionelle videoer, der skaber engagement både på sociale medier og på dit website.
2 dages kursus

Facebook Ads Manager

Få en masse tips og tricks af SEO-eksperterne fra
Bondtofte & Co, der over flere dage hjælper dig med
at implementere deres viden på dit website. Du kan
vælge mellem grundlæggende og avanceret niveau.
2 dages kursus

Lær at annoncere effektivt på Facebook, så du
målretter din virksomheds reklame og budskab
til den rigtige målgruppe - og skaber værdi for din
forretning. Du kan vælge mellem grundlæggende
og avanceret niveau.
2 dages kursus

Grafisk Design med Adobe
Lær at designe grafisk materiale til web og tryk med
Adobe InDesign, Photoshop, Bridge og Illustrator og
få tips og tricks fra en professionel grafisk designer.
10 dages kursus

Mailchimp - E-mail marketing
Nyhedsbreve skal tale til fornuft og følelser. Lær at
skrive fængende tekster, få styr på teknikken, lav et
flot design og få e-mail marketings Do’s & Dont’s.
2 dages kursus

Google Ads Manager
Der er kommet nye funktioner og tiltag i Google
Ads det seneste år. På Google Ads Manager sørger vi
for, at du får succes med Google Ads og mest effekt
ud af dine annoncer.
2 dags kursus

SEO Manager

Social Media Manager
Bliv undervist af 7 eksperter i sociale medier, og lær
hvordan du skaber interaktion på dine opslag på sociale medier, træffer strategiske beslutninger og producere grafik og video i praksis.
10 dages kursus

WordPress kursus - blog eller website
Få et fedt website, som du selv kan vedligeholde. Du
bliver undervist af en professionel WordPress-udvikler, der guider dig fra start til slut.
8 dages kursus

Find alle
vores kurser på
IBCkurser.dk
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Kommunikation

Kommunikation
-- Event Manager

Giv dine kunder en oplevelse, de aldrig glemmer. Boost din kreativitet og bliv endnu bedre
til at udvikle idéer, produkter, koncepter, kampagner og events.
8 dages kursus

Professionel præsentationsteknik
Drømmer du om at begejstre dit publikum,
når du skal præstere noget? Uden at ryste i
knæene og med selvtilliden i orden? Drømmen kan blive til virkelighed på dette kursus
i præsentationsteknik.
2 dages kursus

Adfærdsdesign og nudging
Forstå dine kunders beslutningsproces og
øg din omsætning. På dette kursus lærer du,
hvordan dine kunder tænker, og hvordan du
med forskellige metoder og værktøjer kan ændre dine kunders adfærd.
6 dages kursus

Skriv godt!
Vil du lære at skrive til både fornuften og til følelserne? Få tips og tricks til de klassiske skriveregler, så du lærer at skrive med stil, og dine
tekster bliver læst og forstået.
6 dages kursus

Find alle
vores kurser på
IBCkurser.dk
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Kontor, sprog og MS Office

Kontor, sprog
og MS Office
Excel Regneark

Engelsk – grundlæggende

Få styr på MS Excel. Du kan vælge mellem fire
niveauer af Excel regneark-kurser. Følger du den
anbefalede rækkefølge af Excel-kurserne, bygger du
hele tiden oven på dine kompetencer. På den måde
får du mest ud af hvert enkelt kursus. Se herunder
vores anbefalede rækkefølge:

I en stadig mere international verden er sproget
en nødvendig del af at kunne kommunikere med
hinanden. Her får du trænet din mundtlige sprogfærdighed, så du bedre kan håndtere det engelske
sprog.

•
•
•
•

Excel regneark - grundlæggende
Excel regneark - øvet
Excel regneark - videregående
Excel regneark formler og funktioner - 		
avanceret
Kurser på 1 - 3 dage

Tysk – grundlæggende

IT-administrator

Kurser i MS Office og andre IT-kurser i
IBC 360 E-learning Center

IT-administrator uddannelsen er til dig, der vil have
stærke IT-kompetencer og en grundig IT-værktøjskasse med videre i dit arbejdsliv.
Onlinekursus

3 dages kursus
I en stadig mere international verden er sproget en
nødvendig del af at kunne kommunikere med hinanden. Her får du trænet din mundtlige sprogfærdighed, så du bedre kan håndtere det tyske sprog.
3 dages kursus

Vi har mange kurser i fx MS Office, regnskab og
økonomi - se under IBC 360 E-learning Center på
IBCkurser.dk

Outlook - videregående
Lær at bruge Outlook professionelt i dit arbejde. Få
overblik over mail, kalender og opgaver, så du får en
effektiv tilgang, der er med til at øge din produktivitet i Outlook 365.
1 dags kursus

Find alle
vores kurser på
IBCkurser.dk
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Ledelse og personlig udvikling

Ledelse og HR

Den grundlæggende lederuddannelse

Teamledelse

Bliv endnu bedre til at kommunikere med forskellige mennesker, lede situationsbestemt og byde ind
i ledelsessammenhænge. Du får konkrete værktøjer,
der hjælper dig med at finde netop din lederstil.
14 dages kursus

Teamlederens fornemste opgave er at opbygge, understøtte og udvikle sit team. Det er en dag-til-dag proces,
som kræver rå viljestyrke, effektive værktøjer og fokus
på dig og dit team.
3 dages kursus

Konflikthåndtering

Trivselsambassadør fokus på arbejdsglæde

Konflikter fjerner fokus og energi fra det, der bidrager til vækst. På dette kursus bliver du trænet i at
håndtere konflikter, så du skaber positiv energi og
arbejdsglæde.
2 dages kursus
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Vil du være med til at sætte ekstra fokus på den daglige
trivsel og igangsætte initiativer, der kan øge arbejdsglæden blandt dig og dine kolleger?
4 dages kursus

Mentoruddannelsen

Videregående ledelse

Vil du begejstre, støtte og vejlede andre, er denne
mentoruddannelse måske noget for dig? Du kommer i dybden med din rolle som mentor og lærer
forskellige kommunikations- og coachingteknikker
at kende.
8 dages kursus

Ønsker du en uddannelse, hvor du inspireres og udvikles som leder? På videregående ledelse lærer du
om organisationen, og hvordan du taktisk og innovativt arbejder med team- og medarbejderudvikling og
de processer og projekter, der er en del af i hverdagen.
14 dages kursus

Personalejura

Vejlederkursus for oplæringsansvarlige

Vil du selv kunne udarbejde ansættelseskontrakter, opsigelsesbreve, advarsler, bortvisninger, fratrædelsesaftaler og aftaler i almindelighed? Så er du
godt hjulpet med et træningsforløb i personalejura.
2 dages kursus

Har du lige fået din første elev, eller er det lang tid
siden, at du havde ansvaret for en elev? Her bliver
du klædt på til at få det bedste ud af din elev.
4 dages kursus

IBC Kurser og Konsulenthus
Ledelse og personlig udvikling

Coaching og konflikthåndtering

Onboarding af nye medarbejdere

Hvis du vil nå et mål med din gruppe eller medarbejdere, er coaching og konflikthåndtering et
effektivt redskab. .
6 dages kursus

Effektiv onboarding er vigtig, når du skal give nye
medarbejdere en god start i virksomheden. Lær,
hvordan du sikrer et succesfuldt onboardingforløb.
2 dages kursus

Ejerlederen

17 verdensmåls-uddannelsen

Vil du videreudvikle din virksomhed og dyrke det
gode købmandskab? Ejerlederens specialiseringsmodul er for dig, der vil arbejde mere i dybden med
dine udviklingstanker og din egen rolle som leder.
8 dages kursus

Bliv uddannet i FN’s 17 verdensmål og lær, hvordan
du som leder kan bruge verdensmålene til at skabe
fremdrift og gøre dem til en aktiv del af din virksomheds strategi og hverdag.
9 dages kursus

Food Architect
Vil du lære at udvikle nye koncepter, services og
produkter til fødevarebranchen? Food Architect
uddannelsen stiller skarpt på helt konkrete værktøjer til at skabe udvikling med afsæt i kundens
ønsker, kundens behov og kundens forretning.
11 dages kursus

Find alle
vores kurser på
IBCkurser.dk
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Projektledelse

Projektledelse
Grundlæggende projektledelse
Med den grundlæggende projektlederuddannelse
får du en helhedsorienteret forståelse for de grundlæggende metoder og værktøjer i projektarbejdet.
6 dages kursus

PRINCE2 - Foundation og Practitioner
PRINCE2 giver dig et teoretisk fundament til at håndtere projekter i praksis – velorganiseret og logisk.
Du får en akkrediteret certificering.
2 x 2dages kursus

ITIL 4.0 - Foundation
Få et grundlag til bedre effektivitet og kvalitet i dit IT
Service Management.
Online e-læring
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Projektdeltageren
Lær om projektarbejdets verden, sprogbrug, basale
værktøjer og overordnet faseplanlægning i projekter.
Kurset er for alle, der deltager i eller understøtter projektarbejde.
4 dages kursus

Projektlederen - IPMA-registreret
Slå din position som professionel projektleder fast.
På projektlederuddannelsen bliver du klædt på til at
forberede, gennemføre og overdrage projekter i en
kompleks verden.
11 dages kursus

Scrum Master
Scrum er en lille ledelsesrevolution, en arbejdsmetode, der hjælper organisationer til at få mest muligt
ud af deres indsats – i projekter og i det daglige arbejde.
Online e-læring
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Team-building

Team-building
med Matchrace
IBC tilbyder virksomhedstilpassede
Team-building forløb i samarbejde
med Matchrace Denmark.
Derfor skal du bruge sejlsport til teambuilding
Sejlsport er den mest vindende sportsgren i Danmark.
Tænk bare på, hvordan danske sejlere nærmest er garant for medaljer til OL. Ofte i flere klasser. Det interessante er ikke kun de individuelle top-præstationer. Det
er i lige så høj grad, alle dem som ikke kommer til OL.
For i flere tilfælde har vi op til 5 danske teams i top-10
på verdensranglisten, kort inden OL.

Videndeling er nøgleordet
I modsætning til mange andre lande, er det danske
landshold ét HOLD. De rejser sammen, bor sammen, spiser sammen og træner sammen. At udfordre hinanden og dele erfaringer ligger dybt i danske
sejleres DNA og selvom man kæmper om samme
nationsplads, ved man at bedre træningskollegaer,
giver bedre resultater. Man gør groft sagt sin værste
konkurrent til den største hjælper.

Kontakt IBC for konkret tilbud:
Telefon 7224 1700 og mail info@ibc.dk

Teambuilding
med cykel, bro eller
Kok Amok
IBC tilbyder alle former for teambuilding.
Vi har afholdt teambuilding med cykelture i naturen, brovandring på Lillebæltsbroen, kokken i køkkenet og teambuilding
i det smukke naturområde rundt om
Innovationsfabrikken.
Kontakt os for
et virksomhedstilpasset
teambuildingsforløb.
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Salg

Salg
Boost dit salgstalent
Overvejer du en karriere som sælger, eller stiller dit
nye job krav til kompetencer inden for salg? Lær at
forstå nuancerne i den personlige relation, så du får
ordren i hus.
3 dages kursus

Forhandlingsteknik
Succesfulde forhandlinger kommer ikke af sig selv.
Det kræver tid, træning og indsigt i forhandlingens
mange faser at få det lille forspring. Få værktøjerne
til at skabe resultater.
3 dages kursus

Key Account Management
Få succes med dit salg til virksomhedens største og
vigtigste kunder ved at gøre din tilgang strategisk. Du
får værktøjerne til at udvikle værdiskabende kundeforhold.
4 dages kursus

Relationssalg
Forstå psykologien i salget, så du skaber stærkere relationer til dine kunder og løser kundens behov.
Bliv klogere på dit potentiale i det personlige salg.
4 dages kursus

Salg og forretningsudvikling
Vil du lære at forstå og arbejde strategisk med salg
og forretningsudvikling? På dette kursus bliver du
rustet til at lede og gennemføre salg på strategisk
niveau.
7 dages kursus
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Find alle
vores kurser på
IBCkurser.dk
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IBC 360
E-learning Center
E-lærings kurser
I vores IBC 360 E-learning Center kan du vælge
over 150 e-læringskurser. Du kan vælge frit mellem e-læringskurser f.eks. inden for IT herunder
Office pakken, Ledelse, Projektledelse, HR og
Økonomi. I IBC 360 E-learning Center arbejder
du selvstændigt med opgaver, tekster, lydfiler og videomateriale på en computer. E-læring
på IBC foregår ikke som traditionel holdundervisning med en underviser, derfor kan du tage
kurset i dit tempo og på de dage, som passer dig.

Du tager e-læringskurserne i vores lokaler på IBC i
Aabenraa, Fredericia og Kolding. Der er altid 1-2 konsulenter tilstede i e-lærings-centret, så du kan få råd og vejledning til e-læringsmaterialet.
Du kan se det samlede udbud på over 150 e-læringskurser på IBCkurser.dk.

Find alle
vores kurser på
IBCkurser.dk
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Events, møder og
konferencer på
IBC Innovationsfabrikken
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Hold dit næste møde eller din næste konference
på IBC Innovationsfabrikken
Vidste du, at du også kan leje lokalerne på Innovationsfabrikken –
uanset om I er 7 eller 700 deltagere?
Vores rammer byder på rindende vand og prisbelønnet arkitektur. Her er højt til loftet og ro til fordybelse.
Nyd den gode stemning på Innovationsfabrikken, hvor vi helt bevidst har arbejdet med at skabe et inspirerende miljø, hvor sanserne bringes i spil og nysgerrigheden vækkes. Mulighederne er mange.
Lad os skabe den perfekte ramme for dit næste møde eller din næste konference.

Se vores forskellige mødepakker

på kurser.ibc.dk/modepakker eller kontakt os for at få et tilbud, der matcher dit helt konkrete behov.
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Tips til at netværke
på et IBC-kursus
Når du tager et kursus hos os, bliver du en del af et fagligt
og professionelt netværk. Du lærer og bliver motiveret af
andre, der har samme faglige udfordringer som dig. Det
giver inspiration til hverdagen. Derfor har vi samlet gode
tips til dig, så du får det bedste ud af dit kursus og dit nye
netværk – både før, under og efter kurset.

Mød op på kurset i god tid
Når du møder op på kurset i god tid, har du tid til at hilse
på og tale med de andre kursister på holdet, før kurset
går i gang. Det er en rigtig god måde at komme i gang
med at netværke, da det falder dig mere naturligt at stille spørgsmål og falde i snak senere, når du allerede har
talt kort med de andre kursister. Og lad endelig mobilen
blive liggende i tasken eller lommen, så du viser de andre kursister, at du gerne vil snakke med dem.

Connect på LinkedIn
LinkedIn er et vigtigt værktøj, når du ønsker et stærkt,
fagligt netværk. Connect med de andre kursister på
LinkedIn allerede på første kursusdag, da I netop har
det tilfælles, at I deltager på samme kursus hos IBC.
På den måde kan du på LinkedIn spotte dem, du har
fælles interesser med, ligesom du hurtigt kan danne dig
et overblik over, hvem der arbejder med noget, som svarer til dine faglige udfordringer. Du kan også connecte på
andre sociale medier, men vær opmærksom på, at nogle personer er mere private med brugen af eksempelvis
Facebook og Instagram. LinkedIn er derfor ideel til netop at connecte med andre kursister. Og husk så lige efter
endt kursus at opdatere din egen LinkedIn-profil med
den nye uddannelse eller certificering.

Tag initiativ til at være social
Når du deltager på et kursus hos os på IBC, kan du let
tage initiativ til, at I som hold spiser frokost sammen. Det
er en rigtig god måde at netværke og få nye kontakter
på holdet. Skal du hente kaffe eller vand, kan du også
tage initiativ til at tage noget med til sidemakkeren eller
måske spørge, om han eller hun vil med. Tager du et kursus på IBC Innovationsfabrikken, har vi et dejligt grønt
område rundt om bygningen med walk-and-talk-stier,
som du er meget velkommen til at benytte. Her kan du
få clearet hovedet og få lidt frisk luft sammen med nogle
af de andre kursister i en af pauserne. Vi har regnslag
og gummistøvler i receptionen netop til dette formål til
fri afbenyttelse. Andre initiativer kan være en kageordning, eller at hele holdet tager ud at spise sammen på en
restaurant, når kurset er slut. De sociale aktiviteter og initiativer er en vigtig del af at få et stærkt, fagligt netværk.

Vedligehold dit nye netværk i en
Facebook-gruppe
Der bliver som oftest oprettet en Facebook-gruppe i
forbindelse med kurset. Det er en god måde at udveksle
faglig viden og undervisningsmaterialet på. Efter kurset
kan du benytte gruppen til at stille spørgsmål til de andre kursister, der deltog på kurset, og på den måde kan
du vedligeholde dit nye faglige netværk og videndele
med andre med samme faglige baggrund og/eller udfordringer som dig. Det bedste, du kan gøre for at vedligeholde netværket, er selv at være aktiv i Facebook-gruppen. Enten ved at svare på de andre kursisters spørgsmål
eller ved at like det, der bliver lagt ind i gruppen. Du kan
også bruge Facebook-gruppen til at dele fagligt indhold.
Vi håber, disse tips kan hjælpe dig til at blive endnu
bedre til at netværke, så du får det bedste ud af dit kursus hos os.
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Virksomhedskurser
og workshops
På IBC skræddersyr vi kurser til store danske virksomheder, sådan at de får et strategisk kompetenceløft af
hele virksomheden. Gør som GLS, Marius Pedersen,
Euromaster, Valmont SM , Prime Cargo, LM Wind Power
og mange flere.

Er I mange, der skal have et kompetenceløft, så kan I
også få skræddersyede kurser, hvor vi tilpasser kursets
indhold til jeres virksomhed og jeres konkrete behov.
Et virksomhedstilpasset kursus kan afholdes hos IBC
eller i jeres virksomhed.

Kontakt IBC for konkret tilbud:
telefon 7224 1700 og mail info@ibc.dk
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Find alle vores kurser
på IBCkurser.dk
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