Praktisk information om kurset
Hvem kan deltage:
Alle der arbejder professionelt med teambuilding – enten som udbyder af teambuildingforløb
til andre eller som intern udviklingskonsulent i en virksomhed eller organisation.

BLIV CERTIFICERET
TEAMBUILDING-INSTRUKTØR
– FOR EN SIKKERHEDS SKYLD!

Underviser:
Kurset udbydes af BFTL – Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning.
Kursets undervisere er såvel interne fra branchen som eksterne specialister.

Tid og sted:
Kurset afholdes i Ree Park i Ebeltoft.
Det er 2-dages kurser (primært fredag-lørdag) uden overnatning fra kl. 09-18 begge dage.
Tidspunkt for næste kursus: se www.bftl.dk/uddannelse.

Pris for kurset:
For ikke-medlemmer af BFTL er prisen kr. 5.000,- + moms, inkl. ophold og forplejning.
For medlemmer af BFTL er prisen kr. 3.000,- + moms, inkl. ophold og forplejning.
Prisen er eksklusive transport og evt. overnatning.
Opkrævning for deltagelse udsendes før kursets afholdelse.

Indmeldelsestilbud:
Melder I jeres virksomhed ind i brancheforeningen BFTL i forbindelse med tilmelding til
kurset, tilbyder vi jer 50 % rabat på den første deltager, dvs. deltagerpris på kr. 1500,+ moms, inkl. ophold og forplejning.
Tilmelder I flere til kurset betales kr. 3000,- for de efterfølgende deltagere.
Bemærk, at vi i dette tilbud betinger et medlemskab på mindst 2 år fra indmeldelsesdatoen.
BFTL UDBYDER DANMARKS ENESTE ANERKENDTE
UDDANNELSE SOM TEAMBUILDING INSTRUKTØR.
Efter et 2-dages kursus kan du opnå den anerkendte certificering
som Teambuilding instruktør.
Det giver dig ekstra sikkerhed for, at du afvikler teambuilding aktiviteter sikkert og professionelt for
dine kunder. Du kan også bruge din certificering i din markedsføring af dine arrangementer.
Certificeringen er personlig. Alle instruktører, der har gennemført kurset, nævnes ved navn på
hjemmesiden for Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning.
Når du har gennemført kurset vil du have grundig indsigt i følgende:

Tilmelding:
Tilmeldingsfrist: se dato på www.bftl.dk/uddannelse.
Tilmelding sker ved at sende en e-mail til BFTLs formand Carsten Brandt på cbpu@bftl.dk.

For yderligere information om kurset:
Kontakt BFTLs formand Carsten Brandt på
tlf.: +45 2288 6631 eller e-mail cbpu@bftl.dk.



Forsikring og lovkrav til teambuilding aktiviteter



Din rolle som instruktør



Den praktiske afvikling af aktiviteter (forberedelsen, afviklingen og evalueringen)

BFTL



De etiske principper for gennemførelse af teambuilding forløb



Information om gennemførelse af AMU aktiviteter



Praktiske råd og tips til en række forskellige aktiviteter, beskrevet i vores instruktørhåndbog,
eks. reb aktiviteter, vandaktiviteter og lignende

Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K



Første hjælp til teambuilding ulykker

Kontakt:
Tlf. 33 74 60 00
bftl@danskerhverv.dk

