
God service
– Lad os klare det administrative arbejde

vedr. dine medarbejderes uddannelse

– Et samarbejdskoncept til virksomheder
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AMU Nordjylland Totalløsning er en samarbejdsaftale, hvor du får 

hjælp til alt det administrative arbejde, der er i forbindelse med plan-

lægning af uddannelse af dine medarbejdere. 

Vores kompetente medarbejdere i kursistadministrationen står for alt 

lige fra indkaldelse af medarbejdere til afregning af refusionsmidler – og 

du får gratis tilmeldingsservice til efteruddannelse!

Du kan således fortsat fokusere på virksomhedens kerneforretninger, 

mens vi sørger for, at medarbejderne får den nødvendige uddannelse, 

som er med til at sikre din virksomheds fremtidige konkurrenceevne. 

Tegn en aftale – og lad os tage os af:

• Uddannelsesplanlægning

• Fornyelse af medarbejdernes lovpligtige certifikater og efter-

 uddannelse (fx ADR Farligt gods, EU-bevis m.m.)

• Kursusindkaldelse til medarbejderne

• Søgning af VEU-godtgørelse og kørselsrefusion

• Søgning af kompetencefondsmidler.

AMU Nordjylland Totalløsning er helt uden meromkostning for din virk-

somhed. Det eneste, vi skal bruge, er: 

• En fuldmagt, så vi kan håndholde de administrative rutiner

• En detaljeret medarbejderoversigt med kursusstatus på den enkelte. 

• Retningslinjer for indkaldelse af medarbejderne.

 Herefter skal I kun give os besked i forbindelse med nye ansættelser eller 

fratrædelser.

Vi er dine kontakter

Anja Riis
Uddannelsessekretær
total@amunordjylland.dk
Tlf: 9633 2303

Anja Tilsted Christensen 
Uddannelsessekretær
total@amunordjylland.dk
Tlf.: 9633 2227

Bo Daugaard Kristensen
Virksomhedskonsulent
bodk@amunordjylland.dk
Tlf. 9633 2424

Erik Nielsen
Virksomhedskonsulent
erik@amunordjylland.dk
Tlf.: 9633 2253

Annie Sønderby
Virksomhedskonsulent
ansb@amunordjylland.dk
Tlf.: 2120 7196

Inger Knudsen
Virksomhedskonsulent
iknu@amunordjylland.dk
Tlf.: 9633 2328

Finn Holst
Virksomhedskonsulent
fho@amunordjylland.dk
Tlf: 9633 2345

www.amunordjylland.dk/totalloesning

Om AMU Nordjylland
• Vi har over 100 samarbejdsaftaler på vores 

Totalløsning

• AMU Nordjylland har 5 lokationer i Nordjylland – 

heraf 3 køretekniske anlæg

• Stort udbud af AMU-kurser: +26.000 Kursister 

årligt 

• EUD: 12 erhvervsuddannelser

• Vi underviser også på jeres adresser.

• Samarbejdspartnere i hele DK: Hvis du har med-

arbejdere andre steder i landet, så kan vi også 

hjælpe med tilmeldingen til lokale uddannelses-

institutioner.

https://www.amunordjylland.dk/totalloesning

