
 

 

 

Akademiuddannelse i 
Service Management 

 
En uddannelse udviklet i samarbejde med bilbranchen 

 



 
 

 

Uddannelsens formål 

Service Management uddannelsen har fokus på at styrke relationen til kunden, efter bilen er købt. Gennem professionelt relations-
arbejde og gennem målrettet og ressourceoptimerende tilrettelæggelse af service. 

• Servicemanageren arbejder med virksomhedens forretningsmodel og kan være med til at effektivisere ressourcer, skabe 
større omsætning og øget arbejdsglæde.  

• Servicemanageren leder og deltager i serviceafdelingsteamet og håndterer kommunikation mellem kunder, værksted og 
lager.  

• Servicemanageren sikrer excellent kundeservice og udvikler stærke relationer med kunder og virksomhedens afdelinger, 
som øger effektiviteten, salget og kundetilfredsheden.  

Uddannelsen tager udgangspunkt i deltagerens egen praksis. På uddannelsen arbejdes der løbende med aktuelle og real-life dag-
lige udfordringer, og der vil således skabes resultater fra første fag. 

Service Management forløbet er en fleksibel akademiuddannelse på 60 ECTS, og er en kort videregående uddannelse på deltid. 
Servicemanageren får et eksamensbevis fra Zealand Sjællands Erhvervsakademi efter endt uddannelse. Den samlede uddan-
nelse varer 2,5 år på deltid, men man kan også følge enkelt-kurser. 

En uddannelse til f.eks.  

• Servicerådgiver/kundemodtager 
• Værkfører 
• Trainee 
• Reservedelskonsulent  
• Indehavere 
• Nøglepersoner 

Uddannelsen er målrettet bil- og autobranchen, men man kan også deltage med anden branchebaggrund, bare man opfylder ad-
gangskravene til akademiuddannelsesniveauet. 

Undervisere 

Underviserne er fagligt, pædagogisk og personligt kompetente og kommer fra branchen eller er specialist i det område, de undervi-
ser i. 

Pris 

10 ECTS-fag kr. 8.900,00, 5-ECTS-fag kr. 5.000,00. Prisen er inklusive forplejning, materialer og eventuelle aktiviteter.  

Tilskud 

Det er muligt at søge tilskud her:  

• Omstillingsfonden – se https://www.zealand.dk/gratis-efteruddannelse/ (Gælder foreløbigt i 2021). Såfremt der ydes godt-
gørelse af omstillingsfonden, er Zealand behjælpelig med modregning i faktureringen. 

• Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Se hvordan du søger løntabsgodtgørelse på https://www.svu.dk/soeg-svu/ 

Uddannelsessted 

Zealand, Lyngvej 21, 4600 Køge 

Yderligere information og tilmelding 

Yderligere oplysning om uddannelsen og tilmelding kan findes på: https://www.zealand.dk/efteruddannelse-og-videreuddan-
nelse/evu-salg-markedsforing/au-service-management/ 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Allan Bjeld på telefon 30367890, e-mail albj@zealand.dk. 

 

Vi tager forbehold for ændringer i pris og uddannelse. 

 

https://www.zealand.dk/gratis-efteruddannelse/
https://www.zealand.dk/efteruddannelse-og-videreuddannelse/evu-salg-markedsforing/au-service-management/
https://www.zealand.dk/efteruddannelse-og-videreuddannelse/evu-salg-markedsforing/au-service-management/


 
 

 

1. år 

1 Salg og kommunikation 

Modulet har fokus på, at delta-
geren lærer at skabe loyale kun-
der, øge kundetilfredsheden 
samt at øge accepten af tilbud.  
Der arbejdes systematisk i prak-
sis med at skabe tillid hos kun-
den ved bevidst tilpasning af 
salgsindsatsen og kommunikati-
onen overfor forskellige kunde-
typer. 

 

2 Service 

På modulet undersøger deltage-
ren kundeoplevelsen og arbej-
der med virksomhedens pains 
og gains (value propositioncan-
vas - gain creators) 

Fokus er på øget gennemsigtig-
hed og skabelse af troværdig-
hed og bekvemmelighed for 
kunden. Deltageren lærer at 
inddrage nye teknologier og ud-
vikle et digitalt servicedesign.  

 

3 Organisering 

Modulet tager udgangspunkt i 
hverdagsudfordringer, således 
deltageren bedre kan skabe 
sammenhæng og kommunika-
tion i hele organisationen.  
 
Deltageren lærer at forstå men-
neskers motivationsfaktorer og 
nedbryde eventuelle barrierer 
mellem afdelinger, samtidigt 
med der skabes bevidsthed om 
virksomhedens kultur, værdier, 
samarbejdspartnere og omgi-
velser. 

2. år  

4 Kvalitet, sikkerhed og miljø  

På modulet Kvalitet, sikkerhed 
og miljø får deltageren kompe-
tencer til at vurdere arbejdsmil-
jømæssige problemstillinger og 
miljøforhold samt kvalitetsbe-
hov, og kan på basis heraf ud-
vikle, opbygge, implementere, 
vedligeholde og anvende rele-
vante styresystemer til sikring af 
kvalitet, sikkerhed, arbejdsmiljø 
og miljø.  

 

5 Anvendt økonomi 

Formålet med modulet er at 
kvalificere deltageren til på et 
teoretisk og praktisk grundlag at 
opnå en forståelse for centrale 
driftsøkonomiske problemstil-
linger og beslutningsprocesser, 
herunder indsigt i økonomiske 
nøgletal og anvendelse af drifts-
økonomiske løsningsmodeller 
og teorier.  

Indhold: - investering og finan-
siering - driftsøkonomi.  

 

6 Kvalitetsoptimering   

Modulets formål er at kvalifi-
cere deltageren til professionelt 
at kunne forstå teori og praksis 
bag et kvalitetskoncept og 
værktøjer i kvalitetsoptime-
ringsprojekter.  

Indhold: Lean - DMAIC proces-
sen (Define, Measure, Analyze, 
Improve og Control) – VSM – 
PDSA cirklen og øvrige kvalitets-
optimeringsværktøjer.  

3. år 

7 Konceptudvikling og forret-
ningsmodeller 

Modulet tager udgangspunkt i 
branchens aktuelle situation og 
giver værktøjer til udvikling af 
virksomheden - og virksomhe-
dens forretningsmodel. 

Indhold: Organisatoriske udfor-
dringer og tilpasninger - den 
kreative proces - Innovationsty-
per efter IDEO modellen- situa-
tionsanalyse - forretningsmo-
deller.  

 

8 Afgangsprojekt  

I afgangsprojektet arbejder del-
tageren med en problemstilling 
fra virksomheden, inden for de 
emner Service Management ud-
dannelsen indeholder. Ud over 
aflevering af afgangsprojektet 
skal deltageren også til mundtlig 
eksamen, hvor afgangsprojektet 
præsenteres og underbygges. 

 

 

Uddannelsens opbygning 

 

Uddannelsen bygger på ne-
denstående studieordninger 
og moduler fra akademiud-
dannelser: 

1 Salgspsykologi og grund-
læggende salg, 10 ECTS (Salg 
og markedsføring), 2 Service 
5 ECTS (Salg og markedsfø-
ring) 3 Organisering 5 ECTS 
(IPP), 4 Kvalitet, sikkerhed og 
miljø 5 ECTS (EL), 5 Anvendt 
økonomi 5 ECTS (IPP) 6 Kvali-
tetsoptimering 10 ECTS (IPP), 
7 Konceptudvikling og forret-
ningsmodeller 10 ECTS (IPP) 
og 8 Afgangsprojekt 10 ECTS 
(IPP).  


