J E R N B J E R G G A A R D - T O TA L L Ø S N I N G

Tilmeld dig
ZBC’s ”Total løsning”
Vær med. Verden er til at forandre. – zbc.dk

JERNBJERGGÅRD

Lad os hjælpe med at
tilrettelægge uddannelse og
kurser tilpasset din virksomhed
Vi sørger for alt det administrative og praktiske, der er forbundet med uddannelse og kurser; fra
tilmelding af medarbejdere til indhentning af kompetencemidler.
Vi holder styr på opdatering af medarbejdernes kurser og holder dig informeret om nye krav og
tiltag - på den måde kan du koncentrere dig om din virksomhed

ZBC tilbyder

Faste fagkonsulenter tilknyttet din virksomhed
Du får en fast konsulent tilknyttet på både lærlingeområdet og efteruddannelsesområdet.
Minimum to årlige besøg
Eller efter behov – Fokus på din virksomheds aktuelle situation og fremadrettede uddannelsesindsatser og aktiviteter.

Lærlingegodkendelse af din virksomhed
Vi hjælper med lærlingegodkendelse.
Lærlingeprofil
Vi hjælper med at finde en lærling til din
virksomhed.

Vi glæder os til at
servicere dig og dine
medarbejdere
Kontakt vores konsulenter på
ZBC Jernbjerggaard
Efteruddannelse,
kurser og RKV:

Lærlinge- og
uddannelsesaftaler:

Heidi Davidsen
Virksomhedskonsulent
Tlf.: 4133 4831
Mail: heda@zbc.dk

Fikret Hodzic
Praktikkonsulent
Tlf.: 2535 5280
Mail: fiho@zbc.dk

RealKompetence Vurdering
mod faglært uddannelse
Vi hjælper med at få afklaret dine ufaglærte medarbejdere mod faglært uddannelse - I får i en uddannelsesplan overblik over, hvilke kompetencer den
enkelte mangler.

Vi tilmelder og indkalder dine medarbejdere, når
det er tid til et opdaterende kursus.

Opdatering af lovpligtige- og certifikatkrævende kurser
Vi holder styr på opdatering af dine medarbejderes
lovpligtige- og certifikatkrævende kurser.

Søgning af refusion fra kompetencefonden
Vi søger refusion fra kompetencefonde under
Pensiondanmark for dig, såfremt der ydes tilskud til
kurset.

Tilmelding og indkaldelse af medarbejdere
Vi aftaler i samarbejde, hvordan det passer bedst i
din virksomhed.

Søgning af VEU-godtgørelse og befordring
Vi søger VEU- og evt. befordringsgodtgørelse for
dig, når dine medarbejdere har været på kursus.

ZBC Jernbjerggaard
C.A. Olesensvej 2
4200 Slagelse
Tlf.: 5578 8888

