Professionelle kompetencer
og faglig opkvalificering

Kommunikation
i praksis
MED FOKUS PÅ SOCIALFAGLIGT ARBEJDE

6 ugers jobrettet uddannelse
Godkendt på den nationale positivliste

Førende kognitivt uddannelsescenter
med over 25 års undervisningserfaring

Få en professionel uddannelse i Kommunikation
Inkl. certificering som Kognitiv Mentor
Uddannelsen er til dig, der vil arbejde professionelt med
kommunikation og formidling i arbejdslivet og i socialfagligt arbejde.
Med en helhedsorienteret og praksisnær kommunikationsuddannelse
hos Wattar Gruppen opnår du en større personlig gennemslagskraft
i din kommunikation, når du er i dialog, når du skriver, og når du
formidler.
På uddannelsen opnår du blandt andet:
y Kompetencer til at kommunikere i praksis
y Indsigt i forskellige kommunikationsmodeller
y Redskaber til at arbejde med kommunikation på sociale medier

Uddannelsens indhold
Personlig
gennemslagskraft
Formidling &
præsentation
Mødekommunikation

Skriv kort og godt
Din rolle som
afsender
Din hensigt med
teksten
Den situation, som
du kommunikerer i

Samtaleværktøjer
Konﬂikthåndtering
Assertiv
kommunikation
Motiverende samtale

Kommunikationsmodeller
Planlægningsværktøjer
Målgruppeorientering
Sociale medier

Individuel karrieretjek og sparring
i forhold til din jobsøgning

Kommunikation i praksis – din vej til en stærk jobprofil
Med uddannelsen opnår du kompetencer til dit CV, som du kan bruge
til at søge job indenfor mange områder, og uddannelsen kan benyttes
opkvalificerende eller til at udvide din jobsøgning mod nye brancher.

Specialiser dig yderligere – to uddannelser i én
Som en del af uddannelsen hos Wattar Gruppen får du den unikke mulighed for
at deltage i 2-dages Kognitiv Mentor samt 3 undervisningsdage i at styrke dine
professionelle og personlige kompetencer.
På de 5 bonusdage tager vi afsæt i den psykologiske retning kognitiv teori og
metode.

y Du opnår certificering som kognitiv mentor, som kvalificerer dig
til at arbejde med mentor-, vejlednings- og rådgivningsopgaver
y Du lærer problemløsning, positiv psykologi og den
motivationsskabende samtale
y Du øger din bevidsthed om din egen faglighed og dine styrker,
og hvordan du anvender dine arbejdslivserfaringer i din
professionelle rolle
y Du opnår grundlæggende færdigheder i anerkendende og
compassion-fokuseret kommunikation

Undervisning og tilrettelæggelse
Uddannelsen har et stærkt team af erfarne undervisere, som er teoretiske og
praktiske specialister på hver deres undervisningsområde.
Uddannelsen hører under 6-ugers jobrettet uddannelse, og
undervisningsdagene er tilrettelagt varieret med workshops, teoretiske oplæg,
praktiske øvelser i grupper, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning.

Eksamen
Eksamen er en individuel mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en skriftlig
opgave. Der udstedes eksamensbevis, og du får 10 ECTS-point ved afslutning af
uddannelsen.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Copenhagen Business Academy

Det siger tidligere deltagere om Wattar Gruppen
Undervisning på højt plan

4,7 stjerner på kurserforledige.com

”Jeg vil gerne anbefale Wattar Gruppen til alle (…)
I Wattar Gruppen er undervisningen topaktuel,
velstruktureret og formidlet af dygtige og engagerede
undervisere. Jeg føler mig rigtig godt klædt på.”
Nina, 2021

Praktiske oplysninger
Adgangskrav
Der er krav til uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring for at blive
optaget.
For direkte optag skal du have:
y En relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse
y To års relevant erhvervserfaring
y En realkompetencevurdering
For at søge uddannelsen skal du udfylde blanketten AR 237 og aflevere
den til din A-kasse. Blanketten kan du få tilsendt ved at kontakte os.

Kontakt os for tilmelding og mere information
Coaching og konflikthåndtering hører under 6-ugers jobrettet
uddannelse og udbydes i samarbejde med Copenhagen Business
Academy. Uddannelsen er godkendt på den landsdækkende og de
regionale positivlister. Fagets akademikode er 37477.
Ring til os på 33 11 22 84 for at høre mere om uddannelsen, for
tilmelding og opstart til kurset som både udbydes i København og
online.

Holbergsgade 14, 4. sal
1057 København K
Telefon:
33 11 22 84

www.wattar-gruppen.dk
CVR: 29832609

Sikker e-mail:
info@wattar-gruppen.dk

