
3-årig deltidsuddannelse

Bilbranchens akademiuddannelse  
i service og rådgivning

Skræddersyet  

til bilbranchen



Bilbranchens akademiuddannelse i 

service og rådgivning er udviklet sammen 

med branchen og skræddersyet til dig, 

der allerede arbejder i bilbranchen 

som servicerådgiver, kundemodtager, 

eftermarkedsansvarlig eller værkfører 

og som gerne vil bygge oven på det, du 

allerede kan.

Uddannelsen er også til dig, som kommer 

udefra og som ønsker at gøre karriere i 

branchen på den måske mest centrale og 

spændende position i et bilhus.

Indhold
Forløbet er en kompetencegivende 

servicerådgiver-uddannelse, som giver dig 

solid forståelse og praktiske værktøjer til 

at arbejde professionelt med:

• service og rådgivning 

• ledelse/projektledelse 

• salg og oplevet kundeværdi 

• drift og procesoptimering

Dit udbytte
Uddannelsen er for dig, der bl.a. ønsker: 

• indsigt i kundetyper og værktøjer til at 

kommunikere, så du matcher kunden, 

opbygger relationer, forbedrer kun-

deoplevelsen og øger mersalg 

• at blive bedre til at afdække kunde-

behov, præsentere løsninger og øge 

salget af serviceydelser, servicepakker 

og totalløsninger 

• nyeste viden om digitalisering i bil-

branchen og muligheder for innovation 

på kunderejsen, - fx videotjek, online 

booking og tjek-in 

• viden om processer, nøgletal, opti-

mering, opfølgning på daglig drift, 

kvalitetssikring 

• at lære om ledelse i praksis og orga-

nisering, forstå og styrke samspillet 

mellem afdelinger og ’spille hinanden 

gode’ 

• værktøjer så du kan starte, gennemføre 

og afslutte projekter

Bilbranchens akademiuddannelse  
i service og rådgivning 
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Uddannelsens opbygning 
Uddannelsen løber over 3 år og består af 6 
akademifag med eksamen, brancherettede 
tema-dage samt et afgangsprojekt. Ønsker 
du blot at tage 1 eller 2 fag, er dette også 
muligt. 

Temadagene vil have hovedtemaer som digi-
talisering, procesoptimering, garantiforplig-
telser og lovgivning, m.v.

Uddannelsen er kompetencegivende og giver 
60 ECTS point.

Mere information og tilmelding 
Du kan tilmelde dig på  
eaaa.dk/servicerådgiver. Her kan du også 
læse mere om uddannelsens indhold, opbyg-
ning og adgangskrav.

Bilbranchens akademiuddannelse i service og 
rådgivning er en fleksibel akademiuddannel-
se, som tager udgangspunkt i akademiuddan-
nelsen i innovation, produkt og produktion.

Du betaler kun for et enkelt fag ad gangen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte chefkonsulent Anker Nørlund på 
tlf. 7228 6173 og mail anc@eaaa.dk

LØBENDE: BRANCHERETTEDE TEMADAGE

AKADEMIUDDANNELSE I SERVICE OG RÅDGIVNING

Læs mere på

eaaa.dk/
servicerådgiver

10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS5 ECTS 10 ECTS5 ECTS 10 ECTS

http://eaaa.dk/hrpartner


Ringvej Syd 104
8260 Viby J
Tlf. 7228 6160
deltid@eaaa.dk
eaaa.dk

Autohuset Vestergaard både deltager og støtter op omkring 

uddannelsen, En rejse fra værkfører til servicerådgiver. Det gør 

vi for at tilsikre, vi følger med tiden, og er bedst muligt klædt på 

til at håndtere et stigende pres fra omverdenen. Dette gælder 

både internt og eksternt.Opfattelsen af god service, den bedste 

kundetilfredshed, samt hvor vi skal tjene vores penge, ændres 

med hastige skridt, og med denne uddannelse har vi en gylden 

mulighed for at kunne følge med.

Martin Kragh, eftermarkedsdirektør, Autohuset Vestergaard

Bilbranchens nye servicerådgiveruddannelse skal hjælpe os med 

at tiltrække nye profiler til eftermarkedssiden, så vi fortsat kan 

levere den rette service og oplevelse til vores kunder. Fremtiden 

byder på stigende krav til alle i branchen, og denne uddannelse skal 

hjælpe os til at imødekomme disse på områder som blandt andet 

kundedialog, anvendelse af digitale værktøjer, procesoptimering og 

effektivitet. Akademiuddannelsen er desuden et springbræt til relevant 

videreuddannelse, hvilket fremadrettet vil være nødvendigt. 

Jan Johannesen, koncern HR-chef, Nic. Christiansen Gruppen

Bilkunder kommunikerer i dag med bilforhandlere både digitalt 

og analogt - både ved salg og på eftermarked. De nye kunderejser 

udfordrer forhandlerne, men de giver også en række muligheder. Derfor 

skal bilforhandlere have servicerådgivere med den rigtige forståelse og 

de rette værktøjer til at tilbyde relevante services.

Thomas Møller Sørensen, branchedirektør, Bilbranchen
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