FORNY DIN VIDEN

KURSER OG EFTERUDDANNELSE
Kurser målrettet dig, der:
• vil have suppleret din viden med efteruddannelse
• har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
• har fået udarbejdet en jobplan
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GENERELT FOR ALLE KURSER
I Center for Karriere og Uddannelse udbyder
vi en bred vifte af spændende kurser, så du
har mulighed for at dygtiggøre dig inden for
netop de fagområder, du gerne vil styrke.
I dette hæfte kan du læse mere om, hvilke
kurser vi udbyder i 1. halvår 2019. Kursernes
godkendte målbeskrivelser kan læses på ug.dk
eller efteruddannelse.dk.
MÅLGRUPPE
Kurserne er for dig, der:
• er i job og har lyst og mulighed for at efteruddanne dig
• er ledig og har ret til seks ugers jobrettet
uddannelse - nærmere information hos din
A-kasse eller hos os
• er ledig og har ret og pligt til aktivering og
dermed mulighed for at få udarbejdet en
jobplan - kontakt dit jobcenter
KURSUSGODTGØRELSE/DAGPENGE
Beskæftigede kan efter gældende regler søge
VEU-godtgørelse. Forsikrede ledige modtager
dagpenge fra A-kassen svarende til gældende
satser. Ikke forsikrede ledige modtager sædvanlig ydelse fra kommunen/jobcentret. Det
er også muligt at søge midler til kurserne via
kompetencefonde.
BEFORDRINGSTILSKUD
Der ydes tilskud til daglig befordring for korteste vej mellem bopæl og uddannelsessted,
hvis hen- og tilbagerejse sammenlagt er mere
end 24 km. Det er henholdsvis A-kasse og
jobcentret, der bevilger tilskuddet.

INTRODUKTION

BEVISER
Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus med tilfredsstillende resultat.
PRIS
• Kurserne er gratis for ledige, idet Jobcentret
betaler den fulde kursuspris.
• Beskæftigede skal påregne en deltagerbetaling - varierende fra 118 - 190 kr. pr.
kursusdag.
• Personer med en videregående uddannelse skal betale de fulde omkostninger
ved deltagelse i almen og erhvervsrettet uddannelse - undtaget er dog personer, som
ikke har anvendt den pågældende uddannelse de seneste 5 år.
Der tages forbehold for ændringer.
ANDRE KURSUSTILBUD
Hør nærmere om:
• Iværksætteruddannelse
• Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
TILMELDINGSFRIST/BEKRÆFTELSE
Tilmeldingsfrist er senest en uge før kursets
startdato.
Bekræftelse på tilmelding/optagelse modtages ca. en uge før start.
INFORMATION/TILMELDING
Center for Karriere & Uddannelse, Aalborg
Handelsskole, Langagervej 16, 9220 Aalborg
Øst, Tlf. 9936 4740, www.ahkurser.dk.
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KURSUSOVERSIGT - 1. HALVÅR 2019
- MED ERHVERVSGRUPPER OG PAKKENUMRE (FØLGER STARS VEJL. UDDANNELSESFORLØB)
ØKONOMI OG REGNSKAB
GRUNDLÆGGENDE
REGNSKAB
(30 DAGE)

IT

ERHVERVSGRUPPER / PAKKENR.

GRUNDLÆGGENDE IT
(25 DAGE)

BLIV STÆRK I AT ARBEJDE
I EXCEL REGNEARK
(5 DAGE)

ADMINISTRATIV IT /
SUPERBRUGER
(30 DAGE)

SALG OG KOMMUNIKATION
DIGITAL HANDEL
(30 DAGE)
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•
•
•
•
•

KONTOR, ADMINISTRATION, REGNSKAB OG FINANS (79)
LEDELSE (95)
SALG, INDKØB OG MARKEDSFØRING (120)
MEDIE, KULTUR, TURISME, IDRÆT OG UNDERHOLDNING (102)
SUNDHED, OMSORG OG PERSONLIG PLEJE (126)

KONTOR, ADMINISTRATION, REGNSKAB OG FINANS (78)
LEDELSE (94)
SALG, INDKØB OG MARKEDSFØRING (119)
MEDIE, KULTUR, TURISME, IDRÆT OG UNDERHOLDNING (101)
SUNDHED, OMSORG OG PERSONLIG PLEJE (125)

SIDE

6

SIDE

8

• KONTOR, ADMINISTRATION, REGNSKAB OG FINANS 1

10

•
•
•
•
•
•
•

12

KONTOR, ADMINISTRATION, REGNSKAB OG FINANS (73)
LEDELSE (90)
SALG, INDKØB OG MARKEDSFØRING (113)
HOTEL, RESTAURATION, KØKKEN OG KANTINE (22)
MEDIE, KULTUR, TURISME, IDRÆT OG UNDERHOLDNING (97)
SUNDHED, OMSORG OG PERSONLIG PLEJE (112)
IT OG TELETEKNIK (50)

ERHVERVSGRUPPER / PAKKENR.
•
•
•
•

KONTOR, ADMINISTRATION, REGNSKAB OG FINANS (75)
SALG, INDKØB OG MARKEDSFØRING (115)
MEDIE, KULTUR, TURISME, IDRÆT OG UNDERHOLDNING (98)
LEDELSE (92)

ADMINISTRATION

ERHVERVSGRUPPER / PAKKENR.

GRUNDLÆGGENDE
ADMINISTRATION

•
•
•
•

(30 DAGE)

1

ERHVERVSGRUPPER / PAKKENR.
•
•
•
•
•

KONTOR, ADMINISTRATION, REGNSKAB OG FINANS (77)
SALG, INDKØB OG MARKEDSFØRING (118)
MEDIE, KULTUR, TURISME, IDRÆT OG UNDERHOLDNING (100)
SUNDHED, OMSORG OG PERSONLIG PLEJE (124)

SIDE
14

SIDE
16

Alle amu-mål er på positivlisten inden for erhvervsgrupperne, men har ikke et pakkenummer.
INDHOLD

(30 DAGE)

• KONTOR, ADMINISTRATION, REGNSKAB OG FINANS 1
• LEDELSE 1
• SALG, INDKØB OG MARKEDSFØRING 1

KOMPETENCELØFT MÅLRETTET
JOBS I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

20

(12 DAGE)

LEDELSE

ERHVERVSGRUPPER / PAKKENR.

GRUNDLÆGGENDE
LEDERUDDANNELSE

•
•
•
•

(13 DAGE)

DEN GRUNDLÆGGENDE
PROJEKTLEDERUDDANNELSE
(9 DAGE)

18

KONTOR, ADMINISTRATION, REGNSKAB OG FINANS (74)
LEDELSE (91)
SALG, INDKØB OG MARKEDSFØRING (114)
HOTEL, RESTAURATION, KØKKEN OG KANTINE (23)

• KONTOR, ADMINISTRATION, REGNSKAB OG FINANS
• LEDELSE

IVÆRKSÆTTERI

SIDE
22

24

SIDE

IVÆRKSÆTTERUDDANNELSE

26

ÅBENT LÆRINGSCENTER

SIDE

FLEKSIBEL EFTERUDDANNELSE
AKADEMIFAG
VIA FJERNUNDERVISNING/
FLEKSIBEL LÆRING
INFORMATION OG VEJLEDNING

28

SIDE
30

SIDE

ERHVERVSUDDANNELSE FOR VOKSNE (EUV)

33

SÅDAN TILMELDER DU DIG

34

KONTAKT OS

35

INDHOLD

5

Indhold

LØN OG PERSONALE

ØKONOMI OG REGNSKAB
GRUNDLÆGGENDE REGNSKAB

GRUNDLÆGGENDE REGNSKAB
VIL DU KUNNE STYRE REGNSKAB OG BOGFØRING I EN
MINDRE ELLER MELLEMSTOR VIRKSOMHED? - START HER
Fra bilag og bogføring til årsregnskab. Lær at
arbejde som økonomimedarbejder – eller få

KURSUSDATOER

opdateret dine kompetencer, hvis du allerede

• 15. januar - 14. marts 2019

arbejder med bogholderi og regnskab i dag.

• 4. februar - 5. april 2019

Kurset giver dig et dybere kendskab til nyeste
teknologi på området.
På kurset bliver du stillet over for dagligdags-

• 25. marts - 24. maj 2019
• 6. maj - 27. juni 2019
Undervisningsdage fra kl. 8.00 - 15.25

udfordringer, der forekommer i et bogholderi
– herunder daglige, månedlige og årlige
posteringer, som tilsammen udgør grundlaget
for periode- og årsregnskab.

KURSETS INDHOLD
Kurset består af 2 moduler. Er du beskæftiget,
eller er du ledig aktiveringsberettiget, kan du

Du får teorien bag kombineret med praktiske

tilmelde dig hele kurset eller sammensætte de

øvelser. På kurset kommer du til at arbejde i

moduler eller fag, der er relevante for netop dig.

økonomistyringsprogrammet Microsoft Dyna-

Modul 1 - Daglig bogføring, registrering og rap-

mics NAV 2017 og Excel regneark.
FORUDSÆTNINGER
Ingen.
ANTAL KURSUSDAGE
30 dage

portering i et økonomistyringssystem (16 dage)
• De grundlæggende regnskabsbegreber
• At oprette, redigere og formatere regneark
• At udfylde kasserapport på grundlag af
dagens bilag
• At bogføre specifikke bilag
• At fakturere og registrere betalinger
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ØKONOMI OG REGNSKAB

ØKONOMI OG REGNSKAB
GRUNDLÆGGENDE REGNSKAB

• Beregning og registrering af løn, afskrivninger m.m.
Modul 2 - Debitor, kreditor og lager, afstemninger
og værdiansættelser og årsafslutning af regnskabet (14 dage)
• Hvordan daglige posteringer kan danne

EN DEL AF POSITIVLISTEN
Kurset er med på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse og er
sammensat af følgende arbejdsmarkedskurser:
MODUL 1:
Anvendelse af regneark til enkle beregninger
(AMU-nr. 47218) - 2 dage

Placering af resultat- og balancekonti

R

(AMU-nr. 45965) - 2 dage

R

Bilagsbehandling med efterfølgende
kasserapport (AMU-nr. 47381) - 2 dage

R

Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (AMU-nr. 45969) - 2 dage

R

Registreringsmetoder ved virksomhedens
drift (AMU-nr. 45967) - 2 dage

R

Anvendelse af periodisk beregning og
registrering (AMU-nr. 47382) - 2 dage

R

• Debitor-, kreditor- og lagerstyring

Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (AMU-nr. 45962) - 2 dage

R

PRIS

Kontering af køb, salg, drift af biler og
ejendom (AMU-nr. 45960) - 2 dage

R

årsregnskab, resultatopgørelse og balance
• At udarbejde regnskabsafstemninger
• At udføre årsafslutning af regnskabet
• Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet
• At udarbejde udkast til årsregnskab til revisor
• Om lovgivningen på regnskabsområdet
• Om egenkapital og sammensætningen
heraf

AMU-målgruppe: 3.828 kr.
Udenfor AMU-målgruppe: 18.382 kr.

MODUL 2:
Konteringsinstrukser (AMU-nr. 45963) -

Læs mere om AMU-målgruppe, priser, godt-

1 dag

R

gørelse m.m. på s. 3.

Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
(AMU-nr. 47379) - 2 dage

R

Kreditorstyring (AMU-nr. 45961) - 1 dag

R

Debitorstyring (AMU-nr. 45964) - 2 dage

R

Økonomisk styring af lageret

R

Design og automatisering af regneark
(AMU-nr. 44346) - 2 dage

R

Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

R

Årsafslutning af bogholderiet

R

(AMU-nr. 45958) - 2 dage

(AMU-nr. 40007) - 2 dage

(AMU-nr. 40008) - 2 dage
ØKONOMI OG REGNSKAB

R

AMU-modulet er med på den regionale positivliste.
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Økonomi og regnskab

• At beregne og registrere moms

IT
GRUNDLÆGGENDE IT

GRUNDLÆGGENDE IT
LÆR AT BRUGE PC’EN TIL AT SKRIVE, SENDE E-MAILS,
LAVE PRÆSENTATIONER, GÅ PÅ INTERNETTET M.M.
Bliv fortrolig med arbejdet med en computer
og få kendskab til de mest anvendte program-

KURSUSDATOER

mer. På kurset lærer du bl.a.

• 16. januar - 7. marts 2019

• Grundlæggende forståelse for en computer

• 27. februar - 12. april 2019

• Styresystem - Windows

• 1. april - 23. maj 2019

• Brug af internettet

• 14. maj - 28. juni 2019

• Brug af e-mail og kalender - Outlook

Undervisningsdage fra kl. 8.00 - 15.25

• Tekstbehandling - Word
• Regneark - Excel
• Præsentationer – PowerPoint
• IT sikkerhed, håndtering af data og personoplysninger

Modul 3 - E-mail – Outlook (2 dage)
• Sende og modtage e-mails med vedhæftninger og links
• Udarbejdelse af læsevenlige e-mails

FORUDSÆTNINGER

• Anvendelse af kalendersystemet

IT-undervisningen starter på et grundlæggende

Modul 4 - Optimer din tastehastighed med 10-fin-

niveau, men er ikke et ‘tænd-sluk’ kursus. Det

gersystemet (3 dage)

forventes, at du har lidt kendskab til internet,

• Opnå højere hastighed og færre fejl ved

e-mail og evt. også tekstbehandling.
ANTAL KURSUSDAGE
25 dage

indtastning af tekster
• Brug af genvejstaster
• Forebyg computerrelaterede slitageskader
Modul 5 - Tekstbehandling – Word (4 dage)

KURSETS INDHOLD
Kurset er opdelt i 8 moduler:

• Indskrivning, formatering og redigering af
tekster

Modul 1 - Introduktion til PC (5 dage)

• Indsætte, placere og formatere grafik

• Pc’ens forskellige drev

• Læsevenlige opstillinger af tekst ved hjælp

• Mus, tastatur og styresystem

af tabeller, tabulatorer og spalter

• Få styr på dine dokumenter

Modul 6 - Regneark – Excel (3 dage)

Modul 2 - Internet (2 dage)

• Indskrivning, formatering og redigering af

• Hurtig og rationel søgning af informationer
på internettet
• Kendskab til loven om ophavsret
• Downloade/kopiere informationer
8
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bl.a. tal og formler i regneark
• Sortere og filtrere data
• Grafisk præsentation af data med diagrammer
IT

IT
GRUNDLÆGGENDE IT

MODUL 2:

• Fremstilling af en præsentation

Informationssøgning på internettet til jobbrug

• Fremstilling af en selvkørende præsentation

(AMU-nr. 46489) - 1 dag

til fx et butiksvindue
• Praktiske fif ved fremstilling af præsentationer
Modul 8 - IT sikkerhed, håndtering af data og personoplysninger (4 dage)
• Gældende regler og lovgivning for håndtering af data og personoplysninger
• Identificere risici og foretage sikkerhedsforanstaltninger som led i de administrative
funktioner
PRIS
AMU-målgruppe: 4.226 kr.
Udenfor AMU-målgruppe: 15.697 kr.

Anvend. af informationer fra internettet til jobbrug (AMU-nr. 46491) - 1 dag
MODUL 3:
E-mail til jobbrug
(AMU-nr. 47293) - 2 dage

MODUL 4:
Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem
(AMU-nr. 47216) - 3 dage

MODUL 5:
Indskrivning og formatering af mindre tekster
(AMU-nr. 47217) - 2 dage

Opstillinger og layout i tekst

(AMU-nr. 47215) - 2 dage

MODUL 6:

Læs mere om AMU-målgruppe, priser, godt-

Anvendelse af regneark til enkle beregninger

gørelse m.m. på s. 3.

(AMU-nr. 47218) - 2 dage

Præsentation af tal i regneark
(AMU-nr. 40750) - 1 dag

EN DEL AF POSITIVLISTEN
Kurset er med på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse og er
sammensat af følgende arbejdsmarkedskurser:
MODUL 1:
Brug af pc på arbejdspladsen
(AMU-nr. 45565) - 3 dage

Jobrelateret brug af styresystemer på pc
(AMU-nr. 44371) - 2 dage

IT

R
R

MODUL 7:
Anvendelse af præsentationsprogrammer
(AMU-nr. 44373) - 2 dage

R

MODUL 8:
Håndtering af personoplysninger
(AMU-nr. 48653) - 2 dage

Håndtering af data i virksomhedens IT-systemer
(AMU-nr. 45563) - 2 dage

R

AMU-modulet er med på den regionale positivliste.
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IT

Modul 7 - Præsentationer - PowerPoint (2 dage)

IT
EXCEL REGNEARK

BLIV STÆRK I AT ARBEJDE I EXCEL REGNEARK
LÆR AT ANVENDE EXCELS MANGE FUNKTIONER - HERUNDER BEHANDLE
TAL, FORETAGE BEREGNINGER OG VISUALISERE RESULTATERNE
Flere og flere virksomheder efterspørger kompetencer inden for Microsoft Office pakken,

KURSUSDATOER

herunder især Excel. Har du behov for at kunne

• 29. januar - 5. februar 2019

anvende Excels mange funktioner i dit daglige

• 12. marts - 19. marts 2019

arbejde? Eller søger du job, hvor Excel er en
fordel eller sågar en forudsætning?
Excel regneark er et IT værktøj, der anvendes i

• 23. april - 30. april 2019
• 11. juni - 19. juni 2019
Undervisningsdage fra kl. 8.00 - 15.25

mange jobfunktioner. På dette kursus bliver du
klædt på til at kunne behandle tal, lave beregninger og præsentere resultaterne flot - både i
Excel og andre programmer.

Modul 1 - Excel regneark (5 dage)
• Oprettelse af regneark og indsætning af
formler

FORUDSÆTNINGER

• Formatering

Vi anbefaler, at du har et grundlæggende

• Brug af funktioner

kendskab til IT, svarende til f.eks. kurset

• Diagrammer

Grundlæggende it.

• Udvælgelse af relevante data til præsenta-

ANTAL KURSUSDAGE

• Anvendelse af diagramtyper

5 dage

• Automatisk formatering af data

tion

KURSETS INDHOLD
Kurset består af 1 modul.

10
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IT

IT
EXCEL REGNEARK

• Grafisk fremstilling fx i forbindelse med
præsentation af budgetter, regnskaber og
salg
• Arbejde med flere regneark i samme
mappe og linke mellem mapper
• Avanceret grafik
• Funktioner generelt og logiske funktioner
• Enkel datasøgning og import af data fra
internet og access

DEN REGIONALE POSITIVLISTE
Kurset består af AMU-forløb fra den regionale positivliste og er sammensat af følgende
arbejdsmarkedskurser:
MODUL 1:
Anvendelse af regneark til enkle beregninger R
(AMU-nr. 47218) - 2 dage

Præsentation af tal i regneark
(AMU-nr. 40750) - 1 dag

Design og automatisering af regneark
PRIS

(AMU-nr. 44346) - 2 dage

AMU-målgruppe: 950 kr.

R

R
R

AMU-modulet er med på den regionale positivliste.

Udenfor AMU-målgruppe: 3.193 kr.
Læs mere om AMU-målgruppe, priser, godt-

IT

11

IT

gørelse m.m. på s. 3.

IT
ADMINISTRATIV IT / SUPERBRUGER

ADMINISTRATIV IT / SUPERBRUGER
BYG VIDERE PÅ DIN GRUNDLÆGGENDE IT-VIDEN
- OG BLIV SUPERBRUGER
Forløbet er både for dig, der ønsker et brushup inden for dine nuværende administrative

KURSUSDATOER

jobfunktioner og dig, som måske har et ønske

• 14. januar - 15. marts 2019

om at skifte branche og derfor har brug for nye
kompetencer inden for it og administration. Du
lærer bl.a. at:
• arbejde med udvidet tekstbehandling
• bruge regneark til analyse af større datamængder
• anvende databaser og præsentere data
• bruge e-mail, kalender og opgavestyring
• bruge indhold på tværs af programmer
• organisere dokumenter i organisationen
• håndtere data og personoplysninger

• 29. april - 21. juni 2019
Undervisningsdage fra kl. 8.00 - 15.25
Modul 2 – Regneark - Excel udvidet (6 dage)
• Udvidede faciliteter i Excel, herunder formler, sortering, flere ark, store datamængder,
automatiseringer og pivot-tabeller.
Modul 3 – Præsentationer – PowerPoint (2 dage)
• Tilrettelæggelse og fremstilling af flotte målrettede grafiske præsentationsmaterialer.

• arbejde med nøgletal i virksomheden.

Modul 4 – Database - Access (2 dage)

FORUDSÆTNINGER

• Tabeller, forespørgsler, formularer og rap-

Vi anbefaler, at du har et grundlæggende

porter.

kendskab til IT, svarende til f.eks. kurset

Modul 5 – E-mail og kalendersystem – Outlook

Grundlæggende it.

(1 dag)

ANTAL KURSUSDAGE
30 dage
KURSETS INDHOLD
Kurset er opbygget af 9 moduler:
Modul 1 – Tekstbehandling - Word udvidet
(9 dage)
• Udvidede faciliteter i Word, fx indskrivning
og formatering, opstillinger, grafik, layout,
skabeloner, typografier, fletning, effektivise-

• Effektiv anvendelse af mail, kalender og
opgavestyring.
Modul 6 – Elektronisk samarbejde (2 dage)
• Koordinering og planlægning i elektronisk
samarbejdsrum
Modul 7 – Integrat. mellem programmer (2 dage)
• Integration mellem programmer i Officepakken, så arbejdsopgaven løses rationelt
og databehandlingsmæssigt korrekt.

ring og håndtering af store dokumenter.
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IT

IT
ADMINISTRATIV IT / SUPERBRUGER

Modul 8 - Håndtering af data og personoplysninger (4 dage)
• Håndtering af virksomhedens data og it-systemer efter gældende regler og lovgivning.
Modul 9 - Forretningsforståelse og nøgletal i it-

MODUL 2:
Anvendelse af regneark til enkle beregninger R
(AMU-nr. 47218) - 2 dage

Design og automatisering af regneark
(AMU-nr. 44346) - 2 dage

Anvendelse af store datamængder i regneark

systemer (2 dage)

(AMU-nr. 40748) - 1 dag

• Forretningsforståelse til at vurdere arbejds-

Anvendelse af pivot-tabeller

og forretningsgange ift. virksomhedens

Anvendelse af præsentationsprogrammer

PRIS

(AMU-nr. 44373) - 2 dage

AMU-målgruppe: 4.436 kr.

Oprettelse af database til jobbrug

Læs mere om AMU-målgruppe, priser, godtgørelse m.m. på s. 3.

Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer
(AMU-nr. 40749) - 1 dag

Kurset er med på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse og er
sammensat af følgende arbejdsmarkedskurser:
MODUL 1:

(AMU-nr. 47212) - 1 dag

Standardisering af virksomhedens dokumenter

Effektiv anvendelse af tekstbehandling
(AMU-nr. 40755) - 1 dag
IT

(AMU-nr. 46490) - 1 dag

MODUL 7:
Integration af data mellem adm. it-systemer
(AMU-nr. 45782) - 2 dage

MODUL 8:
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
(AMU-nr. 45563) - 2 dage

Håndtering af personoplysninger
(AMU-nr. 48653) - 2 dage

MODUL 9:
Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer
(AMU-nr. 48325) - 2 dage

R

R

AMU-modulet er med på den regionale positivliste.
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IT

Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram

(AMU-nr. 47214) - 1 dag

Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job

(AMU-nr. 40776) - 1 dag

R

(AMU-nr. 47215) - 2 dage

Håndtering og strukturering af længere tekster

MODUL 6:

Samarbejde om dokumenter

Opstillinger og layout i tekst

(AMU-nr. 44354) - 1 dag

(AMU-nr. 44337) - 2 dage

MODUL 5:

EN DEL AF POSITIVLISTEN

Fletning af dokumenter til masseproduktion

R

MODUL 4:

Udenfor AMU-målgruppe: 19.588 kr.

(AMU-nr. 44350) - 1 dag

(AMU-nr. 40754) - 1 dag

MODUL 3:

strategi og anvendelse af digitalisering.

Indskrivning og formatering af mindre
tekster (AMU-nr. 47217) - 2 dage

R

SALG OG KOMMUNIKATION
E-HANDEL

DIGITAL HANDEL
6 UGERS KURSUSFORLØB I E-HANDEL,
HERUNDER WEBSHOP
Kompetencer inden for e-handel og online
markedsføring er i høj kurs. Flere virksomheder

KURSUSDATOER

satser mere og mere online for at imøde-

• 23. april - 14. juni 2019

komme den stigende nethandel.

Undervisningsdage fra kl. 8.00 - 15.25

På dette kursus får du indblik i, hvordan du opbygger en webshop, og hvordan du arbejder
med online markedsføring af webshoppen.

Modul 1 - E-handel – Planlægning af markedsføring, virksomhedens webstrategi og hjemme-

Du får kendskab til, hvad der kan være relevant

side (7 dage)

for at kunne markedsføre en webshop online

• E-strategi, kundeanalyse samt valg af re-

og får indsigt med, hvad det vil sige, at arbejde

levante markedsføringskanaler, kampagner,

med online handel og markedsføring, herunder

søgeordsoptimering, digitale reklamer, fo-

• at oprette og vedligeholde webshops i virk-

rums osv. med henblik på optimering af e-

somheder eller som selvstændig indehaver
af en webshop
• at arbejde med salg og markedsføring af
webshops og online kundeservice
FORUDSÆTNINGER
Det vil være en fordel, at du har kendskab til IT
på et grundlæggende niveau.
ANTAL KURSUSDAGE
30 dage

virksomhedens markedsføring online.
Modul 2 - Indhold til virksomhedens hjemmeside
(6 dage)
• Billedbehandling, online koncepter, tekster til
nettet, SEO.
Modul 3 - Udvikling af virksomhedens hjemmeside samt instruktion til e-administration og betalingssystemer (4 dage)
• Oprettelse, opbygning og strukturering af
hjemmeside med introduktion til CMS og
Wordpress samt betalingssystemer online.

KURSETS INDHOLD
Kurset er opbygget af 5 moduler.

Modul 4 - Markedsføring via sociale medier til
webshops – gensalg og loyalitet (9 dage)
• Oprette, vedligeholde og optimere virksomhedens markedsføring via sociale medier,
gensalg, kundeloyalitet, online kundeservice,
brugertests samt viral markedsføring.
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SALG OG KOMMUNIKATION

SALG OG KOMMUNIKATION
E-HANDEL

Modul 5 - Håndtering af data og personoplysninger (4 dage)
• Håndtering af virksomhedens data og it-systemer efter gældende regler og lovgivning,
herunder metoder til at beskrive virksomhedens overordnede dataflow og procedurer
for håndtering af data og personoplysninger.
• Identificere risici og foretage sikkerhedsforanstaltninger.
PRIS
AMU-målgruppe: 3.972 kr.
Udenfor AMU-målgruppe: 18.446 kr.

MODUL 2:
Tekster til nettet – formulering og opbygning
(AMU-nr. 47301) - 2 dage

Grafik og tekster til virksomhedens Webside
(AMU-nr. 45383) - 2 dage

Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
(AMU-nr. 45859) - 2 dage

MODUL 3:
Opbygning af virksomhedens website I
(AMU-nr. 48404) - 2 dage

E-administration og betalingssystemer
(AMU-nr. 45955) - 2 dage

R

MODUL 4:

Læs mere om AMU-målgruppe, priser, godt-

Sociale medier som kommunikationskanal i
detailhandlen (AMU-nr. 47341) - 1 dag

gørelse m.m. på s. 3.

Nye kunder via viral markedsføring

EN DEL AF POSITIVLISTEN

Markedsføring med sociale medier i detailhandlen

Kurset er med på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse og er
sammensat af følgende arbejdsmarkedskurser:

Kundeloyalitet med sociale medier i detailhandlen

MODUL 1:
Medvirken til virksomhedens webstrategi
(AMU-nr. 46503) - 1 dag

Valg af markedsføringskanal

(AMU-nr. 47562) - 2 dage

E-markedsføring og reklameindsats
(AMU-nr. 45953) - 2 dage

Kundeanalyse og e-strategi

(AMU-nr. 40995) - 2 dage

R
R

(AMU-nr. 47342) - 2 dage
(AMU-nr. 47343) - 2 dage

Online kundeservice og -rådgivning
(AMU-nr. 47189) - 2 dage

MODUL 5:
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
(AMU-nr. 45563) - 2 dage

Håndtering af personoplysninger
(AMU-nr. 48653) - 2 dage

R

R

AMU-modulet er med på den regionale positivliste.

SALG OG KOMMUNIKATION
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Salg og kommunikation

(AMU-nr. 45951) - 2 dage

ADMINISTRATION
GRUNDLÆGGENDE ADMINISTRATION

GRUNDLÆGGENDE ADMINISTRATION
UDVID DINE MULIGHEDER I FLERE BRANCHER MED
GRUNDLÆGGENDE ADMINISTRATION
Ønsker du at få indsigt og færdigheder inden
for administration? Alle virksomheder har brug

KURSUSDATOER

for medarbejdere, der kan håndtere alsidige

• 21. januar - 20. marts 2019

opgaver inden for administration, hvad enten

• 30. april - 20. juni 2019

de er store eller små. Hvis du gerne vil udvikle dig til et job i denne retning, har vi dette

Undervisningsdage fra kl. 8.00 - 15.25

grundlæggende kursus til dig.
På kurset får du værktøjer i skriftlig kommunikation på dansk og engelsk. Du lærer at anvende
MS Office og internettet. På regnskabsdelen vil

REGNEARK – EXCEL: Du lærer funktioner i Excel
til at oprette nye og redigere eksisterende regneark.

du kunne varetage opgaver inden for virksom-

E-MAIL – OUTLOOK: Du lærer at anvende mail-

hedens daglige bogholderi.

og kalendersystem.

FORUDSÆTNINGER

INFORMATIONSSØGNING PÅ INTERNETTET: Du

Ingen.

lærer hurtigt og rationelt at søge informationer
på internettet.

ANTAL KURSUSDAGE
30 dage

PRÆSENTATIONSPROGRAM – POWERPOINT: Du
lærer at fremstille flotte PowerPoint præsen-

KURSETS INDHOLD

tationer til fx informationsskærme og salgs-

Kurset består af 3 moduler. Er du beskæftiget,

præsentationer.

eller er du ledig aktiveringsberettiget, kan du

Modul 2 - Skriftlig kommunikation, referatteknik

tilmelde dig hele kurset eller sammensætte de

og mødeplanlægning (10 dage)

moduler eller fag, der er relevante for netop dig.

• Du lærer at skrive retskrivningsmæssigt og

Modul 1 - Anvendelse af de nyeste IT-værktøjer
(9 dage)

korrekt dansk og at formulere veldisponerede og forståelige tekster ift. målgruppe.

TEKSTBEHANDLING – WORD: Du lærer at ind-

• Du lærer at skrive referater, herunder afpasse

skrive og formatere tekster til f.eks. breve og

sprog, indhold, opbygning og distributions-

opslag.

form ift. mødetype og målgruppe.
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION
GRUNDLÆGGENDE ADMINISTRATION

• Du lærer at tilrettelægge, udføre og følge
op på administrative opgaver ifm. møder og
konferencer.
• Du lærer om sprogbrug, kropssprog, aktiv
lytning, spørgeteknikker og konstruktiv feedback ift. samtalens formål med fx kunder og
kolleger.
Modul 3 - Introduktion til virksomhedens
daglige bogholderi (6 dage)
• Du lærer at skelne mellem resultat- og ba-

EN DEL AF POSITIVLISTEN
Kurset er med på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse og er
sammensat af følgende arbejdsmarkedskurser:
MODUL 1:
Indskrivning og formatering af mindre tekster
(AMU-nr. 47217) - 2 dage

Anvendelse af regneark til enkle beregninger R
(AMU-nr. 47218) - 2 dage

E-mail til jobbrug (AMU-nr. 47293) - 2 dage

lancekonti og at anvende en kontoplan til

Informationssøgning på internettet til
jobbrug (AMU-nr. 46489) - 1 dag

postering af de daglige bilag i virksomheden.

Anvendelse præsentationsprogrammer

• Du lærer at registrere bilag og at udarbejde en kasserapport, beregne og registrere
moms, samt foretage digital indberetning og
betaling til SKAT.
• Du lærer at foretage registreringer i et økonomistyringsprogram og får kendskab til regnskabslove m.m.
Modul 4 - Virksomhedsengelsk (5 dage)
• Du lærer engelske termer inden for administration og service ift. målgruppe, sted og
medie.
PRIS
AMU-målgruppe: 4.404 kr.
Udenfor AMU-målgruppe: 18.017 kr.
Læs mere om AMU-målgruppe, priser, godtgørelse m.m. på s. 3.

(AMU-nr. 44373) - 2 dage

R

MODUL 2:
Skriftlig kommunikation – sprog og
sprogbrug (AMU-nr. 47299) - 2 dage

R

Tekster på papir – formulering og opbygning

R

Referat- og notatteknik

R

Møde- og konferencetilrettelæggelse

R

Kommunikation og feedback i adm. arbejde

R

(AMU-nr. 47300) - 2 dage
(AMU-nr. 47298) - 2 dage

(AMU-nr. 44377) - 3 dage
(AMU-nr. 47297) - 1 dag

MODUL 3:
Placering af resultat- og balancekonti

R

Bilagsbehandling med efterfølgende
kasserapport (AMU-nr. 47381) - 2 dage

R

(AMU-nr. 45965) - 2 dage

Daglig registrering i økonomistyringsprogram R
(AMU-nr. 45969) - 2 dage

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret
ordforråd (AMU-nr. 44978) - 5 dage
ADMINISTRATION

R

AMU-modulet er med på den regionale positivliste.
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Administration

MODUL 4:

ADMINISTRATION
LØN OG PERSONALEADMINISTRATION

LØN OG PERSONALE
KURSET ER FOR DIG, DER GERNE VIL ARBEJDE
MED LØN OG PERSONALE/HR
Kurset er for dig, der ønsker kompetencer inden for løn og personale, så du kan varetage

KURSUSDATOER

jobfunktioner, hvor der indgår opgaver som:

• 4. marts - 3. maj 2019

• Lønberegning og lønrapportering

• 6. maj - 26. juni 2019

• Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

Undervisningsdage fra kl. 8.00 - 15.25

• Personalejura i lønberegningen
• Persondataloven og ferieloven
• Personalesamtaler og den svære samtale
• Administrativ håndtering af afskedigelsessager
• Forebyggelse og administrativ HR-støtte ved
stress på arbejdspladsen
• Planlægnings-, kommunikations- og
præsentationsværktøjer
FORUDSÆTNINGER
Ingen.
ANTAL KURSUSDAGE
30 dage

• Afstemning af lønbogholderi
• Digitale indberetninger, herunder SKAT
• Viden om rettigheder og forpligtelser
Modul 2 - Håndtering af ferieloven (2 dage)
• Overblik over ændringerne og overgangsregler
• Ferielovens opbygning og indhold
• Modregninger, optjening, afvikling og
udbetaling
Modul 3 - Håndtering af persondataloven (2 dage)
• Procedurer i de administrative opgaver for
håndtering af data
• Identificere risici og foretage sikkerheds-

KURSETS INDHOLD
Kurset består af 5 moduler:
Modul 1 - Lær at lave løn i praksis (8 dage)
• Lønberegning ved barsel, ferie, sygdom,
ansættelser og fravær
• Opbygning og tilpasning af de nødvendige
kartoteker i lønsystemer

foranstaltninger som led i de administrative
opgaver
• Selvstændigt skelne mellem almindelige og
følsomme oplysninger
Modul 4 - Personale/HR - Personalesamtaler,
vejledning, kommunikation og afskedigelser (15
dage)

• Udarbejdelse af lønsedler

• Indhente relevant personalejuridisk materiale

• Anvendelse af tidsregistreringssystem

• Daglig behandling af personalesager

• Udtræk og kontrol af data om arbejdstid,

• Deltage ved svære samtaler

fravær og ferie
• Bogføring af løn
18
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• Deltage ved forberedelse og gennemførelse
af samtaler og opfølgningssamtaler
ADMINISTRATION

ADMINISTRATION
LØN OG PERSONALEADMINISTRATION

samtaler
• Planlægge, gennemføre og fastlægge mål og
indhold i personalesamtaler
• Anvende relevante interview- og spørgeteknikker
• Gennemføre den motiverende samtale
• Medvirke til behandling af afskedigelsessager, herunder indhentning af relevant materiale
• Forebyggelse og HR-støtte ved stress på arbejdspladsen
• Værktøjer til kommunikation og præsentation, herunder korrekt sprogbrug til såvel
skriftlig som mundtlig konstruktiv formidling
til ledelse og medarbejdere
Modul 5 – Personale/HR - Forebyggelse og HRstøtte ved stress på arbejdspladsen (3 dage)
• Vejledning af virksomhedens ledelse om
forebyggelse af stress på arbejdspladsen
• Lær at aflæse/afkode signaler på stress
• Udarbejdelse af stresspolitik og trivselsundersøgelser
• Lovgivning og støttemuligheder vedrørende
stress
PRIS
AMU-målgruppe: 3.900,00 kr.
Udenfor AMU-målgruppe: 18.089 kr.
Læs mere om AMU-målgruppe, priser, godtgørelse m.m. på s. 3.

EN DEL AF POSITIVLISTEN
MODUL 1:
Personalejura i lønberegning
(AMU-nr. 40012) - 2 dage

R

Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

R

Lønberegning og lønrapportering

R

Anvendelse af periodisk beregning og
registrering (AMU-nr. 47382) - 2 dage

R

(AMU-nr. 47379) - 2 dage

(AMU-nr. 40013) - 2 dage

MODUL 2:
Anvendelse af ferieloven

(AMU-nr. 40395) - 2 dage

MODUL 3:
Håndtering af personoplysninger
(AMU-nr. 48653) - 2 dage

R

MODUL 4:
De svære samtaler –procedurer og værktøjer
(AMU-nr. 40388) - 2 dage

Gennemførelse af personalesamtaler
(AMU-nr. 40446) - 3 dage

Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug
(AMU-nr. 47299) - 2 dage

Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
(AMU-nr. 40406) - 1 dag

Administrativ behandling af afskedigelsessager
(AMU-nr. 46798) - 2 dage

Vejledning om personlig arbejdsplanlægning
(AMU-nr. 40386) - 2 dage

Præsentationsteknik i administrative funktioner
(AMU-nr. 44396) - 3 dage

MODUL 5:
Forebyggelse af stress på arbejdspladsen
(AMU-nr. 40382) - 2 dage

Administrativ HR-støtte ved stress
(AMU-nr. 40383) - 1 dag
ADMINISTRATION

R

AMU-modulet er med på den regionale positivliste.
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• Administration af værktøjer, der støtter svære

ADMINISTRATION
KOMPETENCELØFT MÅLRETTET JOBS I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

KOMPETENCELØFT MÅLRETTET JOBS I
DEN OFFENTLIGE SEKTOR
KOM ET SKRIDT NÆRMERE ET JOB I DEN OFFENTLIGE SEKTOR
Udflytning af en lang række statslige arbejdspladser giver i disse år løbende nye jobåbninger

KURSUSDATOER

i Nordjylland. Kunne du tænke dig at komme et

• 15. januar - 1. februar 2019

skridt nærmere et job i det offentlige?

• 4. marts - 22. marts 2019

Der vil nu og i fremtiden blive slået ledige

• 23. april - 10. maj 2019

stillinger op til en lang række statslige arbejds-

• 11. juni - 28. juni 2019

pladser i Nordjylland, og søger du en af disse,

Undervisningsdage fra kl. 8.00 - 15.25

vil det være en fordel, at du har opkvalificeret
dig inden for den offentlige sagsbehandling.
Du vil med dette kursus stå bedre både på det
personlige og faglige plan, så du får mulighed
for at matche nogle af kravene på offentlige
arbejdspladser.

KURSETS INDHOLD
Kurset består af 1 modul. Her opnår du kompetencer inden for konkrete offentlige discipliner
som:
• Offentlighedsloven

FORUDSÆTNINGER

• Borgerservice

Ingen.

• Professionel udførelse af myndigheds- og

ANTAL KURSUSDAGE
12 dage
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serviceopgaver
• Håndtering af rollen som både magtudøver
og serviceorgan

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION
MÅLRETTET JOBS I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

• Sagsbehandling
• Retssikkerhed
• Forståelse for og anvendelse af forvaltningsloven
Derudover får du styrket dine kompetencer

DEN REGIONALE POSITIVLISTE
Kurset består af AMU-forløb fra den regionale positivliste og er sammensat af følgende
arbejdsmarkedskurser:
MODUL 1:

omkring

Kommunikation og konflikthåndtering

R

• Samarbejde

God forvaltningsskik og administrativ praksis

R

• Kommunikation, både skriftligt og face-toface
• Konflikthåndtering
På kurset veksles der mellem teori og praktiske
øvelser med udgangspunkt i cases fra den
offentlige sektor.

(AMU-nr. 44853) - 3 dage
(AMU-nr. 45352) - 2 dage

Kommunikation og feedback i administrative
R
funktioner (AMU-nr. 47297) - 1 dag
Dialog og samarbejde i den offentlige sektor
(AMU-nr. 44723) - 2 dage

Håndtering af personoplysninger
(AMU-nr. 48653) - 2 dage

Skriftlig kommunikation

(AMU-nr. 47299) - 2 dage

PRIS
AMU-målgruppe: 1.534,00 kr.
Udenfor AMU-målgruppe: 8.010 kr.

*

R
R
R

R

AMU-modulet er med på den regionale positivliste.

*

AMU-modulet forventes på den regionale positivliste
pr. 1. april 2019

Læs mere om AMU-målgruppe, priser, godt-

ADMINISTRATION
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gørelse m.m. på s. 3.

LEDELSE
GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE
STYRK DINE LEDERKOMPETENCER - FOR DIN OG
VIRKSOMHEDENS SKYLD
God ledelse er afgørende for en virksomheds succes. God ledelse øger produktivi-

KURSUSDATOER

teten og giver trivsel på arbejdspladsen. Den

• 21. januar - 15. februar 2019

Grundlæggende Lederuddannelse er derfor en

• 25. februar - 22. marts 2019

god investering for dig og din arbejdsplads.

• 1. april - 3. maj 2019

Du lærer, hvad god ledelse er. Du lærer, hvilke

• 22. maj - 14. juni 2019

værktøjer og teknikker du kan bruge i din dag-

Undervisningsdage fra kl. 8.00 - 15.25

lige ledelse, så du motiverer og stimulerer dine
medarbejdere bedst muligt. Du får udbytte af
uddannelsen, uanset om du har ledelsesansvar i dag, eller du ønsker at blive leder i fremtiden. Uddannelsen bygger bro mellem teori
og praktisk arbejde og styrker din personlige
ledelsesmæssige udvikling.
FORUDSÆTNINGER
Ingen.

• Planlægning, prioritering og delegering af
opgaver
• Stressforebyggelse og stresshåndtering
Modul 2 - Kommunikation som ledelsesværktøj
(3 dage)
• Generelt om kommunikation – hvad er det
egentlig?
• Aktiv lytning og det at fange signaler

ANTAL KURSUSDAGE

• Spørgeteknik og at give feedback

13 dage

• God mødeledelse, herunder strategi, plan-

KURSETS INDHOLD
Uddannelsen består af 5 moduler. Er du
beskæftiget, eller er du ledig aktiveringsberettiget, kan du tilmelde dig hele kurset eller sammensætte de moduler eller fag, der er relevante for netop dig.
Modul 1 - Introduktion til ledelse (3 dage)
• Selvindsigt – hvad er dine udfordringer og
mål?
• Viden om lederrollen - teorier og begreber
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lægning og facilitering
Modul 3 - Konflikthåndtering og vanskelige
samtaler (2 dage)
• Konflikters natur og hvordan de opstår
• Konflikttrappen og forskellige typer af
konflikter
• Redskaber til håndtering og forebyggelse af
konflikter
• Redskaber til den vanskelige samtale,
herunder den adfærdskorrigerende samtale

LEDELSE

LEDELSE
GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE

Modul 4 - Situationsbestemt ledelse (2 dage)
• Hvad er situationsbestemt ledelse?

EN DEL AF POSITIVLISTEN

• Hvordan du engagerer dine medarbejdere

Kurset er med på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse og er
sammensat af følgende arbejdsmarkedskurser:

• Redskaber til at skabe handling og resultater

MODUL 1:

• At motivere, skabe trivsel og arbejdsglæde

• At øge effektivitet og produktivitet uden at
skabe stress og dårlig trivsel
Modul 5 - Innovation - og forandringsledelse
(3 dage)
• Hvorfor det er så vigtigt at lytte til medarbejdernes ideer
• Hvordan du vælger de bedste ideer
• At skabe accept om den konstante forandring
På det sidste modul samler du op på hele uddannelsesforløbet, og du lægger en plan for,
hvordan du fastholder og anvender det, du har
lært i din hverdag.
PRIS
AMU-målgruppe: 2.470,00 kr.
Udenfor AMU-målgruppe: 7.723,35 kr.

Ledelse og samarbejde

(AMU-nr. 47753) - 3 dage

MODUL 2:
Kommunikation som ledelsesværktøj
(AMU-nr. 47751) - 2 dage

Mødeledelse

(AMU-nr. 47754) - 1 dag

MODUL 3:
Lederens konflikthåndtering og vanskelige
samtaler (AMU-nr. 47752) - 2 dage
MODUL 4:
Anvendelse af situationsbestemt ledelse
(AMU-nr. 47755) - 2 dage

MODUL 5:
Medarbejderinvolvering i ledelse
(AMU-nr. 47750) - 3 dage

Læs mere om AMU-målgruppe, priser, godt-

LEDELSE
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Ledelse

gørelse m.m. på s. 3.

LEDELSE
DEN GRUNDLÆGGENDE PROJEKTLEDERUDDANNELSE

DEN GRUNDLÆGGENDE
PROJEKTLEDERUDDANNELSE
KOM ET SKRIDT NÆRMERE ET JOB I DEN OFFENTLIGE SEKTOR
Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid,

KURSUSDATOER

så er Den Grundlæggende Projektlederuddan-

• 13. marts - 27. marts 2019

nelse et godt tilbud til dig.

• 14. maj - 29. maj 2019

Det overordnede formål med kurset er, at du

Undervisningsdage fra kl. 8.00 - 15.25

lærer, hvordan man praktiserer god projektledelse.
Du kommer på de fire moduler igennem emner som:
• Hvad er god projektledelse og hvordan bliver
jeg god til det?
• Projektlederrollen fra start til slut
• Hvordan vælger jeg den rigtige projektstyringsmodel?
• Projektlederens værktøjer
• Hvordan styrer du et projekt til succes,
herunder faldgruber i de forskellige projekt-

• Udarbejdelse af en projektplan med aktivitetsoversigt, ressourceoversigt, tidsplan med
milepæle
• Hvordan skaber du motivation og engagement, når du skal starte et projekt og sammensætte og udvikle en projektgruppe?
• Hvordan forankres projektet i forhold til anvendelse og læring?
Kurset er sammensat af 4 moduler. Vi anbefaler, at du deltager i hele forløbet.

faser og måder at undgå disse?
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LEDELSE

LEDELSE
DEN GRUNDLÆGGENDE PROJEKTLEDERUDDANNELSE

FORUDSÆTNINGER
Ingen.
ANTAL KURSUSDAGE
9 dage
KURSETS INDHOLD
Uddannelsen består af 4 moduler:
PRIS
AMU-målgruppe: 1.710,00 kr.

EN DEL AF POSITIVLISTEN
Kurset er med på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse og er
sammensat af følgende arbejdsmarkedskurser:
MODUL 1:
Lederens projektplanlægning
(AMU-nr. 40593) - 3 dage

MODUL 2:
Projektledelse

(AMU-nr. 40594) - 2 af 3 dage

Udenfor AMU-målgruppe: 5.081,55 kr.
Læs mere om AMU-målgruppe, priser, godtgørelse m.m. på s. 3.

MODUL 3:
Projektledelse

(AMU-nr. 40594) - 1 af 3 dage

Ledelse af forandringsprocesser

(AMU-nr. 43572) - 1 af 3 dage

MODUL 4:
Ledelse af forandringsprocesser

LEDELSE
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Ledelse

(AMU-nr. 43572) - 2 af 3 dage

IVÆRKSÆTTERI
IVÆRKSÆTTERUDDANNELSE

IVÆRKSÆTTERUDDANNELSE
OVERVEJER DU AT STARTE EGEN VIRKSOMHED?
KOM HURTIGT, SIKKERT OG GODT FRA START.
Trin 1+2+3 på Iværksætteruddannelsen er for

UDDANNELSENS INDHOLD

dig, der har tid til at deltage i kursus i dagti-

TRIN 1 - AFKLARING

merne og gerne vil hurtigt og sikkert fra start.

• Fra lønmodtager til selvstændig – Hvordan

På dette koncentrerede forløb kommer du
igennem alle Iværksætteruddannelsens tre trin,
hvor vi tager dig med 360° rundt om det at

omstiller du dig?
• Innovationsproces - Hvordan udvikles din idé
til produkt?

etablere og drive en virksomhed. Du får pro-

• Hvorfor selvstændig - Hvad er din drivkraft?

fessionel sparring på din idé og en omfattende

• Udvikling af forretningsidé/vision

værktøjskasse med konkrete redskaber til drift

• Det hele liv – Hvordan finder du balancen

og udvikling af din virksomhed.
FORUDSÆTNINGER
Ingen.
ANTAL KURSUSDAGE
13 kursusdage - hver dag fra 09.00-15.00.
Forløbet afsluttes med sparring om din forretningsplan samt en frivillig eksamen.
UNDERVISNINGSFORM
Forløbet består af en kombination af undervisning ved oplægsholdere, individuel sparring,
online studie, gruppe- og hjemmearbejde samt

mellem virksomhed og privatliv?
• A-kassen – Hvordan bibeholder du et sikkerhedsnet, også som selvstændig?
• Rådgivningsmuligheder i opstartsfasen
• Baggrund og forretningsmodel – Konkret
skitsering af din virksomhed
TRIN 2 - VÆRKTØJER
• Jura – Hvordan sikrer du dig juridisk?
• Økonomi – Hvordan finansierer du din virksomhed?
• Regnskab og moms – Hvilke regler skal du
have styr på?

møder. Uddannelsen kan afsluttes med en ek-

• Salg – Hvordan bliver du god til at sælge?

samen.

• Markedsanalyse – Hvor er dine kunder?

Ud over vores professionelle rådgivere vil du på
holdet møde en række andre spirende iværksættere, som kan byde ind med feedback,
gode råd og erfaringer - og måske finder du
allerede her dine første kunder eller samarbejdspartnere.
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• Forretningsplan – nå dine mål?
• Netværk – Hvilke netværk er relevante, og
hvad kan du bruge dem til?
• Markedsføring – Hvordan markedsfører du
bedst / mest effektivt din virksomhed?
• Forsikring – Hvordan skal du forsikres som
selvstændig?

IVÆRKSÆTTERI

IVÆRKSÆTTERI
IVÆRKSÆTTERUDDANNELSE

TRIN 3 - FORRETNINGSPLAN
• Baggrund – Hvordan griber man udvikling af
en forretningsplan an?
• Vision og mission – Hvordan får du defineret
værdierne bag din virksomhed?
• Budget – Hvordan får du virksomhedens –
og din private – økonomi til at hænge sam-

KURSUSDATOER
DAGHOLD - TRIN 1+2+3:
• 21. januar - 8. marts 2019
• 18. marts - 3. maj 2019
• 6. maj - 21. juni 2019

men?
• Målsætning – Hvor er du om 1 år? Om 10
år?
• Strategi og handlingsplan - Hvordan udarbejder du strategi og handlingsplaner? Hvad
skal de indeholde for at visionen lykkes?
• Fremtidig sparring og udvikling – Hvordan
holder du momentum, skaber vækst og
tackler de udfordringer, hverdagen som selvstændig og virksomhedsejer byder på?

TILMELDING
Du tilmelder dig iværksætteruddannelsen online på
www.ahkurser.dk
Få mere at vide om uddannelsen
på ivaerksaetteruddannelsen.dk
eller kontakt Inge Christensen på
tlf. 2710 5963 - ich@ah.dk

PRIS
Prisen for at deltage på Iværksætteruddannelsens Trin 1+2+3 er 7.800 kr.

forløb betalt, hvis du får det godkendt af dit jobcenter. Vær opmærksom på, at der er forskel
på, om a-kasse og/eller jobcenter vil godkende
din deltagelse og betale din deltagelse.

IVÆRKSÆTTERI

VIDSTE DU, AT...
OVER 5.000 IVÆRKSÆTTERE GENNEM ÅRENE HAR FÅET HJÆLP FRA
IVÆRKSÆTTERUDDANNELSEN?
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Iværksætteri

Hvis du er ledig, kan du i visse tilfælde få dit

ÅBENT LÆRINGSCENTER
FLEKSIBEL EFTERUDDANNELSE

ÅBENT LÆRINGSCENTER
MED ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET
KURSUSFORLØB HELT EFTER DIT EGET HOVED
PERIODE

• Tekstbehandling, regneark og præsentation

Fra d. 2. januar 2019.

• Desktop publishing, bitmapbaseret tegning

Der foretages løbende optag, og du bestemmer selv hvornår og hvor mange dage.
ANTAL KURSUSDAGE
Fra 1 dag og opefter.
FORUDSÆTNINGER
Ingen.
INDHOLD
I Åbent Læringscenter har du mulighed for at
arbejde selvstændigt med selvinstruerende
materialer og/eller webbaseret materiale med
individuel lærerstøtte. Du kan arbejde i dit eget
tempo og selv vælge den undervisningsform,
der passer dig bedst.
KURSERNE

• Økonomistyringsprogrammer
• Grundlæggende programmering (HTML)
Mål
Kurserne er for alle, der har brug for at kunne
anvende IT, økonomi og sprog, og som vil have
et større kendskab inden for området. Samtidig
sammensættes kurserne efter netop dine ønsker og behov, så det tilgodeser din jobsituation
eller fremtidige jobønsker.
JOBPERSPEKTIV
Kurserne videreudvikler dine kompetencer
inden for IT, økonomi og sprog. I næsten alle
jobs kræves færdigheder inden for disse områder. Kurserne dækker således over nogle af
de generelle kompetencekrav, virksomheden
forventer.

Kurserne er sammensat af arbejdsmarkedskurser efter dine behov og ønsker fx:
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ÅBENT LÆRINGSCENTER

ÅBENT LÆRINGSCENTER
FLEKSIBEL EFTERUDDANNELSE

PRIS/ØKONOMI
• Kurserne er gratis for ledige, idet jobcentret
betaler den fulde kursuspris.
• Beskæftigede skal påregne en deltagerbetaling - varierende fra 108 - 190 kr. pr. kursusdag (2018-priser).
• Personer med en videregående uddannelse,

KURSUSOMRÅDER
IT
REGNSKAB
SPROG
ENKELTFAG

skal betale de fulde omkostninger ved deltagelse i almen og erhvervsrettet uddannelse
– undtaget er dog personer, som ikke har
anvendt den pågældende uddannelse de
seneste 5 år.
Der tages forbehold for ændringer.
Beskæftigede kan efter gældende regler søge
VEU-godtgørelse. Forsikrede ledige modtager
dagpenge fra A-kassen svarende til gældende
satser. Ikke forsikrede ledige modtager sædvan-

ÅBENT LÆRINGSCENTER
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Åbent Læringscenter

lig ydelse fra kommunen/jobcentret.

AKADEMIFAG
AKADEMIFAG SOM FJERNUNDERVISNING

AKADEMIFAG
FØLG AKADEMIFAG VIA FLEKSIBEL LÆRING/
ONLINEUNDERVISNING
Er du i gang med job og karriere, eller er du
ledig og vil gerne videre med en fleksibel videreuddannelse? Så vil en akademiuddannelse
være et godt valg. En akademiuddannelse
består af fag svarende til 60 ECTS point. UCN
act2learn udbyder i samarbejde med Aalborg
Handelsskole en række fag inden for det merkantile område - særligt inden for Økonomi- og
ressourcestyring - som et led i din uddannelse.
OM AKADEMIUDDANNELSE
Akademiuddannelser udbydes som Åben Uddannelse. Fagene er derfor ofte tilrettelagt
som en deltidsuddannelse, men kan også tilrettelægges på fuld tid eller som fjernundervisning. Akademiuddannelsen er modulopbygget,
og en hel uddannelse svarer til 1 års studietid på fuld tid (60 ECTS point). Betegnelsen
merkonom kan inden for det merkantile område benyttes, når fag svarende til 40 ECTS
point er gennemført.

ADGANGSBETINGELSER
Relevant
erhvervsuddannelse,
gymnasial
uddannelse eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt som minimum 2 års relevant erhvervserfaring.
DELTAG SOM LEDIG
Tilrettelæggelsen af undervisningen opfylder
kravene om fremmødeprocent og nettoundervisningstid.
FREMMØDE
Fagene ‘Erhvervsøkonomi’ og ‘Regneark til
økonomistyring’ kan gennemføres uden fremmøde. Fremmøde anbefales dog, så vidt det
er muligt. Fremmøde til eksamen er dog en
betingelse.
Deltager du i uddannelsen som ledig er det et
krav, at du deltager i fremmødet.

FAG I PERIODEN: 1. HALVÅR 2019
KURSUS

PERIODE

FREMMØDEAFTENER

INDLEDENDE ERHVERVSØKONOMI

8/1 - 12/2

8/1, 15/1, 22/1, 29/1, 5/2 OG 12/2

ERHVERVSØKONOMI

26/2 - 3/6

26/2, 19/3, 2/4, 23/4, 14/5 OG 28/5

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

28/2 - 4/6

28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 9/5 OG 23/5
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AKADEMIFAG

AKADEMIFAG
AKADEMIFAG SOM FJERNUNDERVISNING

DELTAGERBETALING OG ØKONOMI
Deltagerbetalingen er 3.000 kr. for faget ‘Indledende erhvervsøkonomi’ og 6.000 kr. for hver
af de øvrige fag. Prisen er inkl. bøger.
Som ledig vil du typisk kunne få betalt kurserne
via din A-kasse eller Jobcentret.
YDERLIGERE OPLYSNING OG TILMELDING
Tilmeld dig online på www.ahkurser.dk.
Vejledning og spørgsmål: Ring på tlf. 2710
0176 til uddannelseskonsulent Per Holm Christensen eller e-mail pech@ah.dk.

DINE MULIGHEDER
SOM LEDIG
Via 6 ugers jobrettet uddannelse kan
du deltage i faget:
• Erhvervsøkonomi
Via den regionale uddannelsespulje
(for Nordjylland) kan du deltage i faget:
• Indledende økonomi
• Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG
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Akademifag

Undervisningen
gennemføres
i
samarbejde med UCN act2learn og finder sted hos
Center for Karriere & Uddannelse, Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst.
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INFORMATION OG VEJLEDNING
PRAKTISK INFO

ERHVERVSUDDANNELSE FOR VOKSNE (EUV)
FOR DIG, DER ER FYLDT 25 ÅR, OG SOM ØNSKER AT BLIVE FAGLÆRT
Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er for

HEREFTER SKER FØLGENDE

dig, der er fyldt 25 år, og som ønsker at blive

1. Skolen foretager en realkompetencevur-

faglært. De kvalifikationer og den erfaring du al-

dering på baggrund af dokumentationen

lerede har tilegnet dig, kan du få vurderet via en

og evt. yderligere afklarende spørgsmål,

såkaldt realkompetencevurdering. Du vil herefter

dokumentation eller afprøvning
2. Skolen udarbejder en uddannelsesplan

som du mangler.

(EUV-plan), der viser, hvilke uddannelses-

Kravene i uddannelsen er grundlæggende de

elementer, du mangler at gennemføre

samme for unge og voksne, men voksne vur-

3. Uddannelsesplanen anslår tidsforbruget til

deres som oftest på forskellig måde at have til-

undervisningen og angiver længden af en

egnet sig dele af uddannelsen i forvejen.

eventuel læretid

SÅDAN KOMMER DU I GANG
1. Du kontakter skolen – gerne Per Holm

4. Som supplement til uddannelsesplanen
udarbejdes en følgeskrivelse med be-

Christensen på pech@ah.dk eller tlf. 2710

grundelse for godskrivning og vejledning i,

0176

hvorledes planen kan igangsættes

2. Du får en orientering om fremgangsmåden, betingelser og muligheder
3. Det aftales, hvilken dokumentation, du skal
finde frem
4. Dokumentationen fremsendes via mail

5. Plan og følgeskrivelse sendes med post til
din hjemadresse
EUV-planen kan udarbejdes både for beskæftigede og for ledige. Er du ledig, er det bedst, at
du først aftaler det med dit jobcenter.

eller brevpost, eller der aftales et personligt

Du er altid velkommen til at bede om en vej-

møde

ledningssamtale.

Uddannelseskonsulent
PER HOLM CHRISTENSEN
Tlf. 2710 0176 - pech@ah.dk

PRAKTISK INFO
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Information og vejledning

kun skulle gennemføre de dele af uddannelsen,

INFORMATION OG VEJLEDNING
PRAKTISK INFO

SÅDAN TILMELDER DU DIG
PRAKTISK INFO OM TILMELDING
Tilmeldingsformen afhænger af, hvilken situa-

FOR DIG, DER HAR RET OG PLIGT TIL AKTIVE-

tion du befinder dig i:

RING

FOR DIG, DER ER I JOB
Du kan tilmelde dig online på Center for Karriere
og Uddannelses hjemmeside www.ahkurser.dk

Kursusdeltagelse forudsætter en aftale med dit
jobcenter. Herefter kan du blive tilmeldt kurserne ved at kontakte os.

eller på hjemmesiden www.efteruddannelse.dk.
FOR DIG, DER HAR RET TIL 6 UGERS JOBRETTET
UDDANNELSE
For at blive tilmeldt kurserne skal du udfylde
et tilmeldingsskema. Skemaet findes på vores
hjemmeside under linket ‘Tilmeldingsblanketter’
eller kan rekvireres ved at kontakte os.
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INFORMATION OG VEJLEDNING
PRAKTISK INFO

VI HJÆLPER DIG MED DEN RETTE UDDANNELSE
KONTAKT OS OG HØR MERE OM DINE MANGE MULIGHEDER
I Center for Karriere og Uddannelse lægger vi

Center for Karriere og Uddannelse

vægt på at give dig en positiv og professionel

Aalborg Handelsskole

vejledning. Her hjælper vi gerne med at skræd-

Langagervej 16

dersy et personligt uddannelsesforløb, der er

9220 Aalborg Øst

tilpasset erhvervslivets behov, og som samtidig
tager udgangspunkt i dine ønsker og kompe-

ADMINISTRATIONENS ÅBNINGSTIDER

tencer.

mandag - torsdag kl. 07.30 - 15.00

Med en uddannelse fra Aalborg Handelsskole

fredag kl. 07.30 – 14.00

styrker du ikke kun din faglige ballast - den
baner også vejen for fornyet motivation og en
personlig karriere. Kontakt os for at høre mere
om dine mange muligheder.

KONTAKT OS

PRAKTISK INFO

Kursussekretær
JANNE LUND BECH
Tlf. 2788 6014 - jlb@ah.dk
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Information og vejledning

Kursussekretær
CAMILLA BACH
Tlf. 9133 3302 - cab@ah.dk

KONTAKT
Ønsker du vejledning eller har du spørgsmål
til kurserne? Kontakt Center for Karriere & Uddannelse på tlf. 9936 4740.

UNDERVISNINGEN FINDER STED
Center for Karriere & Uddannelse
Aalborg Handelsskole
Langagervej 16
9220 Aalborg Øst
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