IT som praktisk værktøj i jobbet
AMU-Vest har et bredt udbud af grundlæggende IT kurser.
Kurserne kan tages under 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige, efter aftale
med dit jobcenter eller for beskæftigede, der ønsker opkvalificering gennem
kompetencefonde m.m.

SÆRLIGE BEHOV?
Er dit behov målrettet helt specielle løsninger, f.eks. oplæring
i brug af virksomhedens interne IT systemer, er vi også gerne
behjælpelige - spørg blot.

IT kurser på AMU-Vest
Åbne værksteder med plads, når du har tid.
IT kurserne foregår i Åbent værkstedsmiljø og sammensættes i forhold til den enkelte kursist.
Hvis der ikke kan opnås kursusbevis inden for den normerede tid, kan kursisten gentilmeldes.

AMU nr.

Kursustitel

Dage

44361

Desktop publishing i virksomheden

44338

Databasevedligeholdelse

47293

Email til jobbrug

2

45563

Håndtering af data i virksomhedens IT systemer

2

46491

Anvend informationer fra internettet til jobbrug

1

44373

Anvendelse af præsentationsprogrammer

2

47218

Anvendelse af regneark til enkle beregninger

2

45910

Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion

2

45859

Billedredigering i medarbejderens jobfunktion

2

47212

Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram

1

45565

Brug af PC på arbejdspladsen

3

44346

Design og automatisering af regneark

2

47217

Indskrivning og formatering af mindre tekster

2

46489

Informationssøgning på internettet til jobbrug

1

44371

Jobrelateret brug af styrestemer på PC

2

44340

Oprette brugerflader og udskrifter i databaser

2

44337

Oprettelse af databaser til jobbrug

2

47215

Opstilling og layout i tekst

2

40750

Præstentation af tal i regneark

1

44350

Standardisering af virksomhedens dokumenter

1

47216

Tastaturbetjening ved brug af 10 finger-system

3

3
1,5

Tilmelding:
Skal ske gennem www.efteruddannelse.dk eller
www.amu-vest.dk eller dit jobcenter.

Deltagerpris for AMU-målgruppen er pr. dag 190,00 kr.
Der opkræves et deltagergebyr på kurserne efter
gældende regler.
Der kan søges om løntabs- og
befordringsgodtgørelse, samt tilskud fra eventuelle
kompetencefonde.

Daglig undervisning fra 8.00 til 15.24.
Der kan aftales individuelle tider med halve dage.
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