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Effektiv efteruddannelse hos en af Danmarks største kursusudbydere 
- det gør dig mere attraktiv på arbejdsmarkedet
Vi har i dette katalog samlet en bred oversigt over vores kursusudbud. 
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Find inspiration til at få opdateret din 
viden, så du er bedre rustet til fremti-
dens jobmarked. 

Vi har erfaringen og fagekspertisen
Vi er en af Danmarks største erhvervsskoler og det 
betyder, at vi ikke blot har faciliteterne, men også 
erfarne eksperter som undervisere. Hos os får du 
kurser til tiden og i tiden. Vi tilrettelægger kurser, 
der løfter dig til et højere niveau, så du kommer til 
at stå stærkere på arbejdsmarkedet, og du får eks
tra teori på din faglighed. Vi er stolte over at gøre 
dig bedre til dit fag.

Vi er en af Danmarks største kursusudbydere
Lokalitetsmæssigt dækker vi det meste af Sjæl
land og udbyder primært kurser i byerne Holbæk, 
Køge, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse og 
Vordingborg samt online (synkron og asynkron 
undervisning). 

Kom hurtigt videre
Har du den elektroniske version af dette katalog, er 
en række kursustitler og forløb klikbare. Du kan så
ledes let komme direkte ind på vores kursusside og 
læse mere om fx indhold og pris og tilmelde dig.
Har du konkrete ønsker, som ikke fremgår i katalo
get, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på et eller 
flere kursusforløb på ZBC, hvor vi gør vores ypper
ste for at tilbyde praksisnær undervisning i et godt 
kursusmiljø.

Jan Bagge
Vicedirektør
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Vi har tilrettelagt en række kurser 
efter hvilke kompetencer, der efter-
spørges i erhvervslivet.
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Anlæg, Gartneri og Landbrug
Det grønne område og anlægsbranchen er i vækst, og ny teknologi og det 
gamle håndværk blandes. Hos os får du den nyeste viden. Vi har kontakt til 
de førende inden for branchen, og du bliver undervist af fagpersoner med 
ekspertise inden for hver deres felt. 
Vores kursusfaciliteter er på det tidligere landbrug Jernbjerggaard, hvor 
vi råder over 70 hektar, med store anlægs- og maskinhaller, stalde og store 
arealer, som består af lange rækker af bede, haver, anlæg og park. 

Anlæg/Kloak      
Nivellering (kursusforløb)
Grundlæggende Faglig Matematik 3 dage 45347 
Grundlæggende Faglig Regning 2 dage 45215
Nivellering 5 dage 49318 

Rørlæggeruddannelsen (kursusforløb)
Kloakering – Afløbssystemers formål og indretning 3 dage 49279
Kloakering – Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 dage 49278
Kloakering – Dræning af bygværker mv.  1 dag 46969
Kloakering – Arbejdsmiljø 2 dage 49277
Vejen som arbejdsplads 2 dage 47136
Kloakering – Digital tegning af afløbsplaner 3 dage 49281
Kloakering – Afløbsplan for småhuse  6 dage  49280
Kloakering – Udførelse af afløbsinstallationer 16 dage 49282

Kloakmesteruddannelsen bestående af:
Del 1 – Miljødelen (kursusforløb)
Kloakering – I det åbne land  7 dage 47146
Kloakering – Anvendelse og lokal afledning af regnvand  4 dage 49292
Kloakering – Udskilleranlæg 4 dage 47145

Kloakering – Pumpeanlæg mv.  3 dage 49288
Kloakering – Ved landbrugets driftsbygninger  2 dage 49283
Kloakering – Eludstyr i pumpebrønde 1 dag 47588
Kloakering – Montering af rottespærrer 1 dag 47744

Del 2 – Teoridelen (kursusforløb)
Kloakering – Projektering og dimensionering 14 dage 49289
Kloakering – KS i autoriseret virksomhed 2 dage 49433 
Kloakering – Anvendelse af lovgrundlaget 4 dage 49291 
Kloakering – Funktionen fagligt ansvarlig 6 dage 48444

Del 3 – Praktikdelen
Kloakering – Aut. Kloakmesterarbejde i praksis 10 dage 49290

Rottebekæmpelse  R2 autorisationskursus 1 dag IDV

Anlægstruktør/Sjakbajs      
Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj 1 dag 45141 
Kunde/leverandørforhold for operatører 1 dag 45363
Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater  2 dage 47942
Vejen som arbejdsplads 2 dage 47136

Du finder diverse kommunikations og ledelseskurser på de kommende sider i bro
churen. 

https://kurser.zbc.dk/kursus/nivellering-faglig-regning-matematik
https://kurser.zbc.dk/kursus/roerlaeggeruddannelsen_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/del-1-kloakmesteruddannelsen-miljoedelen-22-dage
https://kurser.zbc.dk/kursus/del-2-kloakmesteruddannelsen-teoridelen-30-dage
https://kurser.zbc.dk/kursus/kloakmesteruddannelsen-praktikdelen-3
https://kurser.zbc.dk/kursus/rottebekaempelse-/-r2-autorisationskursus
https://kurser.zbc.dk/kursus/brandforanstaltninger-v-gnistproducerende-vaerktoej 
https://kurser.zbc.dk/kursus/kundeleverandoerforhold-for-operatoerer
https://kurser.zbc.dk/kursus/pers-sikkerhed-v-arbejde-med-epoxy-og-isocyanater
https://kurser.zbc.dk/kursus/vejen-som-arbejdsplads-certifikat
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Gartnerkurser 
Anlæg i beton, natursten og træ (Anlægsteknik 3) 15 dage 42384

Anlæg i betonsten, buede linjer (Anlægsteknik 2) 15 dage 42307

Anlæg i natursten, træ og vand (Anlægsteknik 4) 15 dage 42385

Anvendelse af motorsav 1 5 dage 44364

Anvendelse af stauder i grønne anlæg 5 dage 44615

Basiskursus for anlægsgartnere 20 dage 47690

Beskæring 1  5 dage 49432

Beskæring 2 5 dage 48063

Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner 10 dage 42302

Biodiversitet i anlægsgartnerfaget 2 dage 49682

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 1 dag  40824

Design af grønne anlæg 10 dage 44272

Etablering af regnbede 5 dage 47644

Etablering og pleje af specielbeplantninger 2 dage 49679

Etablering, vedligehold og rådgivning om vandbassiner 10 dage 42387

Gran dækning, grundlæggende 2 dage  47817

Gran dækning, udvidet 2 dage  47864

Grundlæggende anlægsteknik (Anlægsteknik 1)  15 dage 47803

Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver 10 dage 42844

Hånd og rygsprøjtecertifikat 2 dage 48170

Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje 15 dage 47882

Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg 5 dage 47691

Opfølgning på sprøjtecertifikat 1 dag 48142

Opfølgningskursus, hånd og rygsprøjtecertifikat 0,5 dag 49491

Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat 10 dage 42389

Planteliv, økologi og miljølære 15 dage 45728

Plantevækst og etablering af grønne anlæg 15 dage 42316

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje 5 dage 44597

Plænegræs, vækstforhold og gødning 5 dage 44596

Stentilhugning for anlægsgartnere 10 dage 45231

Træer og buske om sommeren 15 dage 42395

Træer og buske om vinteren, beskæring og pleje 20 dage 42305

Ukrudtsbekæmpelse uden kemi 5 dage 46661

Vejen som arbejdsplads 2 dage 47136

Landbrugskurser
Anvendelse og vedligeholdelse af storballepressere 5 dage 42322

Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder 3 dage 49779

Plantebeskyttelse i landbruget, sprøjtecertifikat 10 dage 42390

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug 1 dag  48175

Svineproduktion, ajourføring 3 dage 45302

Økologisk landbrugsproduktion  5 dage 42371

Mel fra Jernbjerggaard 1 dag IDV

Betjening af maskiner
Gaffeltruck, certifikatkursus B 7 dage 47592

Teleskoplæsser – certifikat 5 dage 48671

https://kurser.zbc.dk/undergruppe/gartneri-og-anlaeg/
https://kurser.zbc.dk/kursus/gartneri-og-landbrug/anlaeg-i-beton-natursten-og-trae
https://kurser.zbc.dk/kursus/anlaeg-i-betonsten-buede-linier
https://kurser.zbc.dk/kursus/anlaeg-i-natursten-trae-og-vand
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-motorsav-1
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-stauder-i-groenne-anlaeg
https://kurser.zbc.dk/kursus/gartneri-og-landbrug/basiskursus-for-anlaegsgartnere
https://kurser.zbc.dk/kursus/beskaering-1
https://kurser.zbc.dk/kursus/beskaering-2
https://kurser.zbc.dk/kursus/gartneri-og-landbrug/betjening-og-vedligeholdaf-mindre-gartnermaskiner
https://kurser.zbc.dk/kursus/biodiversitet-i-anlaegsgartnerfaget
https://kurser.zbc.dk/kursus/brandforanstaltning-ved-ukrudtsbraending
https://kurser.zbc.dk/kursus/design-af-groenne-anlaeg
https://kurser.zbc.dk/kursus/etablering-af-regnbede
https://kurser.zbc.dk/kursus/etablering-og-pleje-af-specielbeplantninger_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/etablering-vedligeh-og-raadg-om-vandbassiner
https://kurser.zbc.dk/kursus/grandaekning-grundlaeggende
https://kurser.zbc.dk/kursus/grandaekning-udvidet
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-anlaegsteknik
https://kurser.zbc.dk/kursus/groenne-anlaeg-planlaegning-af-plejeopgaver
https://kurser.zbc.dk/kursus/gartneri-og-landbrug/haand-og-rygsproejtecertifikat
https://kurser.zbc.dk/kursus/kirkegaardsanlaeg-etablering-og-pleje
https://kurser.zbc.dk/kursus/gartneri-og-landbrug/miljoe-og-biologiske-forhold-i-groenne-anlaeg
https://kurser.zbc.dk/kursus/opfoelgningskursus-sproejtecertifikat-anlaegsgartner
https://kurser.zbc.dk/kursus/opfoelgningskursus-haand-og-rygsproejtecertifikat
https://kurser.zbc.dk/kursus/plantebeskyttelse-i-gartneri-sproejtecertifikat
https://kurser.zbc.dk/kursus/planteliv-oekologi-og-miljoelaere
https://kurser.zbc.dk/kursus/plantevaekst-og-etablering-af-groenne-anlaeg
https://kurser.zbc.dk/kursus/plaenegraes-ukrudt-skadevoldere-og-pleje
https://kurser.zbc.dk/kursus/plaenegraes-vaekstforhold-og-goedning
https://kurser.zbc.dk/kursus/stentilhugning-for-anlaegsgartnere
https://kurser.zbc.dk/kursus/traeer-og-buske-om-sommeren
https://kurser.zbc.dk/kursus/gartneri-og-landbrug/traeer-og-buske-om-vinteren-beskaering-og-pleje
https://kurser.zbc.dk/kursus/ukrudtbekaempelse-uden-kemi
https://kurser.zbc.dk/kursus/vejen-som-arbejdsplads-certifikat
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/landbrug/
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-og-vedligeholdelse-af-storballepressere
https://kurser.zbc.dk/kursus/innovationsprocesser-i-jordbrugsvirksomheder_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/plantebeskyttelse-i-landbrug-sproejtecertifikat
https://kurser.zbc.dk/kursus/opfoelgningskursus-sproejtecertifikat-landbrug
https://kurser.zbc.dk/kursus/svineproduktion-ajourfoering
https://kurser.zbc.dk/kursus/oekologisk-landbrugsproduktion
https://kurser.zbc.dk/kursus/mel-fra-jernbjerggaard-specialistkursus
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/betjening-af-maskiner/
https://kurser.zbc.dk/kursus/teleskoplaesser-certifikat
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Detail, Handel og Kundeservice

Detailbranchen er i konstant forandring. Konkurrencen skærpes, og fasthol-
delse og udvikling af gode ledere og medarbejdere bliver stadig vigtigere. 
En udfordring, der har afgørende betydning for jeres fremtidige succes. 

Vi tilbyder inspiration og forløb, der styrker jeres ledere og medarbejdere i at 
håndtere de forskellige arbejdssituationer og bidrage til nye og mere effek-
tive løsninger – både i forhold til jeres kunder og de interne processer. Ud-
dannelser, der styrker de gode kundeoplevelser, købmandskab og resultater. 

Vi har fokus på at formidle komplicerede emner på en enkel måde – og hele 
tiden relatere det til arbejdet i butikken. Målet er, at dét, der læres under 
uddannelsen straks kan omsættes til konkrete tiltag eller en forandring af den 
professionelle adfærd i butikken.

Kulturafstemt kommunikation i salg og service 2 dage 47295
Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner 1 dag 47247
Produktinformation og vejledning i detailhandlen 3 dage 40004
Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen  1 dag  45925

Retail Update(kursusforløb) 
Kundeservice i detailhandlen 2 dage  45350
Konceptopfølgning i detailhandlen 2 dage  40068
Salgsteknik for salgs og servicemedarbejdere 2 dage  40003

Du kan finde flere kurser inden for området under Digitalt Læringscenter, eller kontakt en 
af vores konsulenter, som du finder på kurser.zbc.dk/kontakt/virksomhedskonsulenter/

https://kurser.zbc.dk/kursus/kulturafstemt-kommunikation-i-salg-og-service-
https://kurser.zbc.dk/kursus/kvalitet-og-kundeservice-i-kundekontaktfunktioner
https://kurser.zbc.dk/kursus/produktinformation-og-vejledning-i-detailhandlen
https://kurser.zbc.dk/kursus/trends-og-livsstil-hos-forbrugeren-i-detailhandlen
https://kurser.zbc.dk/kursus/retail-update
https://kurser.zbc.dk/kontakt/virksomhedskonsulenter/
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Digitalt Læringscenter
ZBC Digitalt Læringscenter er stedet, hvor du kan tage et væld af kurser 
som åbent værksted. Det betyder, at du kan komme på kursus, når det pas-
ser ind i din hverdag, og at du kan sammensætte din uddannelse, så den 
passer til dine fremtidsønsker og behov. Alle kurser er garantikurser, og du 
vil ikke opleve aflysninger.

Du arbejder med digitalt undervisningsmateriale i dit eget tempo, og på 
det niveau, du ønsker - kan du bedst afse tid til kursus mandage og tors-
dage, er det det, vi aftaler. Eller måske det er bedst i en bestemt uge? Det 
kan også være, at du har svært ved at afse hele dage til kursusaktivitet, så 
er det muligt at opdele dit kursus i halve dage. 

Der undervises mandag – fredag fra kl. 8.00 til 15.30 og uafhængigt af 
hold. Du kan tage kurset på de dage som passer dig i Næstved, Roskilde, 
Slagelse og København, samt online (synkront / asynkront). 

Der er altid en underviser til stede til at vejlede dig, og du vil samtidig 
også have muligheden for at sparre med andre kursister i det omfang, du 
har behov for det. Ved asynkron undervisning får du vejledning i skolens 
åbningstid.

HANDEL OG KUNDESERVICE
Salgsteknik for salgs og servicemedarbejdere  2 dage  40003 
Personligt salg  kundens behov og løsninger  3 dage  46472 
Mersalg i butikken 2 dage 46128 
Kundeservice i detailhandlen  2 dage  45350
Produkt og kundevejledning i handelsvirksomheden  2 dage 47193
Købmandsskab og forståelse i detail 20 dage 48253
Salg og kommunikation i detailhandlen 20 dage 48254

Salg og varer 15 dage 47635
Online kundeservice og rådgivning  2 dage  47189 
Kundeservice i administrative funktioner  1 dag  47296 
Markedsanalyse i detail og handelserhvervet  3 dage  40001 
Rådgiverrollen indenfor B2Bhandel  2 dage  46685
Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen  1 dag  45925
Sociale medier som kommunikationskanal i detail  1 dag  47341
Konceptforståelse og drift i detailhandlen  15 dage 47637

IT-KURSER
Grundlæggende IT
Brug af pc på arbejdspladsen  3 dage  45565 
Jobrelateret brug af styresystemer på pc  2 dage  44371 
Søg og anvend informationer fra internettet  1 dag  49770 

Tekstbehandling / Word i praksis
Indskrivning og formatering af mindre tekster  2 dage  47217 
Opstillinger og layout i tekst  2 dage  47215 
Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram  1 dag  47212 
Fletning af dokumenter til masseproduktion  1 dag  44354 
Håndtering og strukturering af længere tekster  1 dag  47214 
Standardisering af virksomhedens dokumenter  1 dag  44350 
Samarbejde om dokumenter  1 dag  40776 
Effektiv anvendelse af tekstbehandling  1 dag  40755 
Dynamiske beregninger og diagrammer i etb  1 dag  40775 
Effektive, individuelle brugerflader  1 dag  40022 
Tastaturbetjening ved brug af 10fingersystem  3 dage  47216

https://kurser.zbc.dk/kursus/salgsteknik-for-salgs-og-servicemedarbejdere
https://kurser.zbc.dk/kursus/personligt-salg-kundens-behov-og-loesninger
https://kurser.zbc.dk/kursus/mersalg-i-butikken
https://kurser.zbc.dk/kursus/kundeservice-i-detailhandelen
https://kurser.zbc.dk/kursus/produkt-og-kundevejledning-i-handelsvirksomheden
https://kurser.zbc.dk/kursus/koebmandskab-og-forretningsforstaaelse-i-detail
https://kurser.zbc.dk/kursus/salg-og-kundekommunikation-i-detailhandelen
https://kurser.zbc.dk/kursus/salg-og-varer
https://kurser.zbc.dk/kursus/online-kundeservice-og-raadgivning
https://kurser.zbc.dk/kursus/kundeservice-i-administrative-funktioner
https://kurser.zbc.dk/kursus/markedsanalyse-i-detail-og-handelserhvervet
https://kurser.zbc.dk/kursus/raadgiverrollen-indenfor-b2b-handel
https://kurser.zbc.dk/kursus/trends-og-livsstil-hos-forbrugeren-i-detailhandlen
https://kurser.zbc.dk/kursus/sociale-medier-som-kommunikationskanal-i-detail
https://kurser.zbc.dk/kursus/konceptforstaaelse-og-drift-i-detailhandelen
https://kurser.zbc.dk/kursus/brug-af-pc-paa-arbejdspladsen
https://kurser.zbc.dk/kursus/jobrelateret-brug-af-styresystemer-paa-pc
https://kurser.zbc.dk/kursus/soeg-og-anvend-informationer-fra-internettet
https://kurser.zbc.dk/kursus/indskrivning-og-formatering-af-mindre-tekster
https://kurser.zbc.dk/kursus/opstillinger-og-layout-i-tekst
https://kurser.zbc.dk/kursus/brug-af-grafik-i-et-tekstbehandlingsprogram
https://kurser.zbc.dk/kursus/fletning-af-dokumenter-til-masseproduktion
https://kurser.zbc.dk/kursus/haandtering-og-strukturering-af-laengere-tekster
https://kurser.zbc.dk/kursus/standardisering-af-virksomhedens-dokumenter
https://kurser.zbc.dk/kursus/samarbejde-om-dokumenter
https://kurser.zbc.dk/kursus/effektiv-anvendelse-af-tekstbehandling
https://kurser.zbc.dk/kursus/dynamiske-beregninger-og-diagrammer-i-etb
https://kurser.zbc.dk/kursus/effektive-individuelle-brugerflader
https://kurser.zbc.dk/kursus/tastaturbetjening-ved-brug-af-10-fingersystem
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Mail / Outlook i praksis
Email til jobbrug  2 dage  47293 
Effektiv anvendelse af email og kalendersystemer  1 dag  40749 

Skriftlig præsentation
Anvendelse af præsentationsprogrammer  2 dage  44373 
Udarbejdelse af publikationer i et dtpprogram  2 dage  49799 
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion  2 dage  45859 
Elektronisk korrektur med PDF  * 1 dag 40804
Grundlæggende videooptagelse og redigering 2 dage 48754

Regneark / Excel i praksis
Anvendelse af regneark til enkle beregninger  2 dage  47218 
Præsentation af tal i regneark  1 dag  40750 
Design og automatisering af regneark  2 dage  44346 
Anvendelse af pivottabeller  1 dag  40754 
Anvendelse af store datamængder i regneark  1 dag  40748 
Anvendelse af regneark til statistik  1 dag  41371 

Håndtering og styring af data
Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum  1 dag  46490 
Anvendelse af database i jobbet  2 dage  49327 
Oprettelse af database til jobbrug  2 dage  44337 
Oprette brugerflader og udskrifter i database  2 dage  44340 
Håndtering af data i virksomhedens ITsystemer  2 dage  45563 
Integration af data mellem administrative ITsystemer  2 dage  45782 
Håndtering af personoplysninger  2 dage  48653 

 *  Kurset udbydes pt. ikke som online fjernundervisning

Kommunikation
Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 1 dag  47297 
Møde og webinartilrettelæggelse 2 dage  49773
Kommunikation i teams* 2 dage  49259
Værdibaserede arbejdspladser 2 dage  45368 
Sidemandsoplæring  2 dage  40373 
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse  5 dage 45362 

Skriftlig kommunikation
Skriftlig kommunikation  sprog og sprogbrug  2 dage 47299 
Tekster på papir  formulering og opbygning  2 dage  47300 
Tekster til nettet  formulering og opbygning  2 dage  47301 
Grafik og tekster til virksomhedens webside  2 dage  45383
Referat og notatteknik 1 dag  47298 

Lean
Lean i administrative funktioner 1 dag  40370 
Optimering ved 5S af den administrative funktion 1 dag  40371
Leankortlægning af værdistrøm i administration 2 dage 40372 
Anvendelse af 5S modellen for operatører 2 dage 43937 
Leankortlægning af værdistrøm for operatører 3 dage 43938 

https://kurser.zbc.dk/kursus/e-mail-til-jobbrug
https://kurser.zbc.dk/kursus/effektiv-anvendelse-af-e-mail-og-kalendersystemer
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-praesentationsprogrammer
https://kurser.zbc.dk/kursus/udarbejdelse-af-publikationer-i-et-dtp-program
https://kurser.zbc.dk/kursus/billedredigering-i-medarbejderens-jobfunktion
https://kurser.zbc.dk/kursus/elektronisk-korrektur-med-pdf
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-videooptagelse-og-redigering
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-regneark-til-enkle-beregninger
https://kurser.zbc.dk/kursus/praesentation-af-tal-i-regneark
https://kurser.zbc.dk/kursus/design-og-automatisering-af-regneark
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-pivot-tabeller
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-store-datamaengder-i-regneark
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-regneark-til-statistik
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-elektronisk-samarbejdsrum-paa-job
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-database-i-jobbet
https://kurser.zbc.dk/kursus/oprettelse-af-database-til-jobbrug
https://kurser.zbc.dk/kursus/oprette-brugerflader-og-udskrifter-i-database
https://kurser.zbc.dk/kursus/haandtering-af-data-i-virksomhedens-it-systemer
https://kurser.zbc.dk/kursus/integration-af-data-mellem-adm-it-systemer
https://kurser.zbc.dk/kursus/haandtering-af-personoplysninger
https://kurser.zbc.dk/kursus/kommunikation-og-feedback-i-administrativt-arbejde
https://kurser.zbc.dk/kursus/moede-og-webinartilrettelaeggelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/vaerdibaserede-arbejdspladser
https://kurser.zbc.dk/kursus/sidemandsoplaering
https://kurser.zbc.dk/kursus/personlig-udvikling-til-arbejde-og-uddannelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/skriftlig-kommunikation-sprog-og-sprogbrug
https://kurser.zbc.dk/kursus/tekster-paa-papir-formulering-og-opbygning
https://kurser.zbc.dk/kursus/tekster-til-nettet-formulering-og-opbygning
https://kurser.zbc.dk/kursus/grafik-og-tekster-til-virksomhedens-webside
https://kurser.zbc.dk/kursus/referat-og-notatteknik
https://kurser.zbc.dk/kursus/lean-i-administrative-funktioner
https://kurser.zbc.dk/kursus/optimering-ved-5s-af-den-administrative-funktion
https://kurser.zbc.dk/kursus/lean-kortlaegning-af-vaerdistroem-i-administration
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-5-s-modellen-for-operatoerer
https://kurser.zbc.dk/kursus/lean-kortlaegning-af-vaerdistroem-for-operatoerer
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Ledelse 
Ledelse af forandringsprocesser 3 dage  43572 
Anerkendende ledelse 2 dage  42833 
Ledelse og det personlige lederskab 3 dage  49728
Coaching som ledelsesværktøj 3 dage 44633
Kommunikation som ledelsesværktøj 2 dage 49729 
Mødeledelse 1 dag  49730
Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler  2 dage  49732
Situationsbestemt ledelse 2 dage  49733
Forandringsledelse 3 dage  49734

Projektrelaterede kurser
Projektledelse  3 dage  49445 
Projektorienteret arbejde 2 dage 45988
Projektstyring med ITværktøj * 2 dage  40343
Projektudvikling og gennemførelse 2 dage 45987
Udarbejdelse af projektrapporter 2 dage 45989

Produktion, lager, logistik og transport
Intro til digitalisering  i produktionen 5 dage 49263
Kunde/leverandørforhold for operatører 1 dag 45363
Kvalitetsstyring i virksomheder 2 dage 49430

Logistik og organisation i transporterhvervene 5 dage 47721
Logistik og samarbejde 5 dage 45097
Kundebetjening – lager 3 dage 45078
Kundeservice  3 dage 45261

Brug af diagramark og kontrolapparat 1 dag 45075
Køre og hviletidsregler 1 dag 44722

 *  Kurset udbydes pt. ikke som online fjernundervisning

Organisation og samarbejde i transporterhvervene 2 dage 45646
Sundhed for erhvervschauffører 1 dag 45870
Udvikling og teknologi i transporterhvervene 2 dage 45647

Regnskab / Økonomi
Grundlæggende regnskab
Placering af resultat og balancekonti 2 dage  45965 
Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 dage  47381 
Daglig registrering i et økonomistyringssystem* 2 dage  45969
Registreringsmetoder ved virksomhedens drift* 2 dage  45967
Anvendelse af periodisk beregning og registrering* 2 dage  47382
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom* 2 dage  45960
Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov* 2 dage  45962
Konteringsinstrukser* 1 dag  45963

Årsafslutning
Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2 dage  40007 
Årsafslutning af bogholderiet 2 dage  40008 

Debitor-, kreditor- og lagerstyring
Debitorstyring* 2 dage  45964
Kreditorstyring* 1 dag  45961
Økonomisk styring af lageret * 2 dage  45958

Løn
Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 dage  47379 
Lønberegning og lønrapportering* 2 dage  40013
Personalejura i lønberegning 2 dage  40012 

https://kurser.zbc.dk/kursus/ledelse-af-forandringsprocesser
https://kurser.zbc.dk/kursus/anerkendende-ledelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/ledelse-og-det-personlige-lederskab
https://kurser.zbc.dk/kursus/coaching-som-ledelsesvaerktoej
https://kurser.zbc.dk/kursus/kommunikation-som-ledelsesvaerktoej_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/moedeledelse-
https://kurser.zbc.dk/kursus/lederens-konflikthaandtering-og-vanskelige-samtaler_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/situationsbestemt-ledelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/forandringsledelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/projektledelse_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/projektorienteret-arbejde
https://kurser.zbc.dk/kursus/projektstyring-med-it-vaerktoej
https://kurser.zbc.dk/kursus/projektudvikling-og-gennemfoerelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/udarbejdelse-af-projektrapporter
https://kurser.zbc.dk/kursus/intro-til-digitalisering-i-produktionen
https://kurser.zbc.dk/kursus/kundeleverandoerforhold-for-operatoerer
https://kurser.zbc.dk/kursus/logistik-og-organisation-i-transporterhvervene
https://kurser.zbc.dk/kursus/logistik-og-samarbejde
https://kurser.zbc.dk/kursus/kundebetjening-lager
https://kurser.zbc.dk/kursus/kundeservice
https://kurser.zbc.dk/kursus/brug-af-diagramark-og-kontrolapparat
https://kurser.zbc.dk/kursus/koere-og-hviletidsregler
https://kurser.zbc.dk/kursus/sundhed-for-erhvervschauffoerer
https://kurser.zbc.dk/kursus/placering-af-resultat-og-balancekonti
https://kurser.zbc.dk/kursus/bilagsbehandling-med-efterfoelgende-kasserapport
https://kurser.zbc.dk/kursus/daglig-registrering-i-et-oekonomistyringsprogram
https://kurser.zbc.dk/kursus/registreringsmetoder-ved-virksomhedens-drift
https://kurser.zbc.dk/kursus/anvendelse-af-periodisk-beregning-og-registrering
https://kurser.zbc.dk/kursus/kontering-af-koeb-salg-drift-af-biler-og-ejendom
https://kurser.zbc.dk/kursus/kontoplaner-og-virksomhedens-rapporteringsbehov
https://kurser.zbc.dk/kursus/konteringsinstrukser
https://kurser.zbc.dk/kursus/regnskabsafstemninger-ifm-aarsafslutningen
https://kurser.zbc.dk/kursus/aarsafslutning-af-bogholderiet
https://kurser.zbc.dk/kursus/debitorstyring
https://kurser.zbc.dk/kursus/kreditorstyring
https://kurser.zbc.dk/kursus/oekonomiske-styring-af-lageret
https://kurser.zbc.dk/kursus/udarbejdelse-og-afstemning-af-loensedler
https://kurser.zbc.dk/kursus/loenberegning-og-loenrapportering
https://kurser.zbc.dk/kursus/personalejura-i-loenberegning
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Budget, nøgletal og eksternt regnskab
Butikkens budget 1 dag  43160 
Likviditetsstyring 1 dag  45959 
Likviditets og balancebudgettering 2 dage  45973 
Forretningsforståelse og nøgletal i itsystemer 2 dage  48325 
Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet 3 dage  45970 
Opstilling og analyse af årsregnskabet 2 dage  45972 

Tværgående fag
Grundlæggende faglig regning  2 dage  45215 
Grundlæggende faglig regning  2 dage  47668 
Grundlæggende faglig matematik  3 dage  45347 
Grundlæggende faglig matematik  3 dage  47669 

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd  5 dage  44979
Vurdering af basale færdigheder  * 0,3 dag  40131

EUD praktikvejledning for den daglige oplærer  1 dag 49234

 *  Kurset udbydes pt. ikke som online fjernundervisning

https://kurser.zbc.dk/kursus/butikkens-budget
https://kurser.zbc.dk/kursus/likviditetsstyring
https://kurser.zbc.dk/kursus/likviditets-og-balancebudgettering
https://kurser.zbc.dk/kursus/forretningsforstaaelse-og-noegletal-i-it-systemer
https://kurser.zbc.dk/kursus/vaerdiansaettelse-af-elementerne-i-aarsregnskabet
https://kurser.zbc.dk/kursus/opstilling-og-analyse-af-aarsregnskabet
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-faglig-regning_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-faglig-regning
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-faglig-matematik_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-faglig-matematik
https://kurser.zbc.dk/kursus/jobrelateret-fremmedsprog-med-basalt-ordforraad
https://kurser.zbc.dk/kursus/vurdering-af-basale-faerdigheder
https://kurser.zbc.dk/kursus/eud-praktikvejledning-for-den-daglige-oplaerer
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Fødevarer, Hotel og Restauration
Som Danmarks største fødevareskole kan vi tilbyde de bedste rammer for 
din faglige udvikling, så du kan skabe fremtidens madoplevelser. Vores 
specialiserede fagteam er konstant i udvikling for at sikre et solidt funda-
ment af nye recepter og teknikker inden for fødevarebranchen og sikre 
fremadrettet innovation og nytænkning ind de forskellige fagområder. Vi 
lægger vægt på at styrke din faglighed med udgangspunkt i godt hånd-
værk, god service og sans for kvalitet.

Almen fødevarehygiejne 3 dage 45818
Almen fødevarehygiejne for F/I 5 dage 45902

Bager og konditor 
Brød med surdej 2 dage 49448
Chokolade som blikfang og salgsobjekt 2 dage 47070
Chokoladefremstilling til professionel brug 2 dage 46930
Erhvervsproduktion af iscremer, parfait og sorbet 2 dage 48036
Fremstilling af dessert og festkager 3 dage 49434
Marcipan og kransekage 2 dage 45615
Moderne flødekager 2 dage 46933
Moderne frugttærter 1 dag 48035
Sæson og temaprodukter i bagerier 2 dage 47620

Ernæringsassistent 
Bæredygtighed i storkøkkener 3 dage 48771
Fødevarehygiejne og egenkontrol 1 dag 47481
Praktikvejledning af ernæringsassistenter 5 dage 48766
Reducering af madspild 1 2 dage 48800

Kokke og tjener 
Anretningsteknik til retter og menuer 2 dage 48813
Barista, kaffe og theoplevelser 3 dage 48866
Bæredygtig madfremstilling 2 dage 48816
Bæredygtighed på hotel og restaurant 2 dage 43735
Det klimavenlige køkken 2 dage 43060
Det nordiske køkken i madfremstilling 2 dage 48832
Grundtilberedning 3 dage 48837
Håndtering af konflikter og klager fra gæsten 1 1 dag 48867
Håndtering af konflikter og klager fra gæsten 2 2 dage 48869
Kalkulation i køkkenet  trin 1 2 dage 48822
Kommunikation og serviceorienteret gæstebetjening 2 dage 48872
Madfremstilling uden fødevareallergi 1 dag 48824
Menusammensætning 2 dage 48842
Omlægning til økologisk madproduktion 2 dage 48776
Planlægning af menu 2 dage 48844
Produktion af convenience food 3 dage 47482
Råvarernes madlavningstekniske egenskaber 3 dage 48808
Salg og service i gæstebetjening 1 dag 47692
Servering af øl, drinks og alkoholfrie drikke 2 dage 43733
Servering og service i restauranten 3 dage 48873
Service og værtskab på hotel og restaurant 2 dage 47693
Valg af vine til menu og gæster 2 dage 48282
Vinoplevelser 1 2 dage 48874
Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 1 1 dag 48870
Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 2 2 dage 48871

https://kurser.zbc.dk/kursus/almen-foedevarehygiejne
https://kurser.zbc.dk/kursus/almen-foedevarehygiejne-for-f/i-
https://kurser.zbc.dk/kursus/broed-med-surdej
https://kurser.zbc.dk/kursus/chokolade-som-blikfang-og-salgsobjekt
https://kurser.zbc.dk/kursus/chokoladefremstilling-til-professionel-brug
https://kurser.zbc.dk/kursus/erhvervsproduktion-af-iscremer-parfait-og-sorbet
https://kurser.zbc.dk/kursus/fremstilling-af-desserter-og-festkager
https://kurser.zbc.dk/kursus/marcipan-og-kransekage
https://kurser.zbc.dk/kursus/moderne-floedekager
https://kurser.zbc.dk/kursus/moderne-frugttaerter
https://kurser.zbc.dk/kursus/saeson-og-temaprodukter-i-bagerier
https://kurser.zbc.dk/kursus/baeredygtighed-i-storkoekkener
https://kurser.zbc.dk/kursus/foedevarehygiejne-og-egenkontrol
https://kurser.zbc.dk/kursus/praktikvejledning-af-ernaeringsassistentelever
https://kurser.zbc.dk/kursus/reduktion-af-madspild-1
https://kurser.zbc.dk/kursus/anretningsteknik-til-retter-og-menuer
https://kurser.zbc.dk/kursus/barista-kaffe-og-theoplevelser
https://kurser.zbc.dk/kursus/baeredygtig-madfremstilling
https://kurser.zbc.dk/kursus/baeredygtighed-paa-hotel-restaurant
https://kurser.zbc.dk/kursus/det-klimavenlige-koekken
https://kurser.zbc.dk/kursus/det-nordiske-koekken-i-madfremstilling
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundtilberedning
https://kurser.zbc.dk/kursus/haandtering-af-konflikter-og-klager-fra-gaesten-1
https://kurser.zbc.dk/kursus/haandtering-af-konflikter-og-klager-fra-gaesten-2
https://kurser.zbc.dk/kursus/kalkulation-i-koekkenet-trin-1
https://kurser.zbc.dk/kursus/kommunikation-og-serviceorienteret-gaestebetjening
https://kurser.zbc.dk/kursus/madfremstilling-uden-foedevareallergi
https://kurser.zbc.dk/kursus/menusammensaetning
https://kurser.zbc.dk/kursus/omlaegning-til-oekologisk-madproduktion
https://kurser.zbc.dk/kursus/planlaegning-af-menu
https://kurser.zbc.dk/kursus/produktion-af-convenience-food
https://kurser.zbc.dk/kursus/raavarernes-madlavningstekniske-egenskaber
https://kurser.zbc.dk/kursus/salg-og-service-i-gaestebetjening
https://kurser.zbc.dk/kursus/servering-af-oel-drinks-og-alkoholfrie-drikke
https://kurser.zbc.dk/kursus/servering-og-service-i-restauranten
https://kurser.zbc.dk/kursus/service-og-vaertskab-paa-hotel-og-restaurant
https://kurser.zbc.dk/kursus/valg-af-vine-til-menu-og-gaester
https://kurser.zbc.dk/kursus/vinoplevelser-1
https://kurser.zbc.dk/kursus/vaertskab-og-oplevelser-paa-hotel-og-restaurant-1
https://kurser.zbc.dk/kursus/vaertskab-og-oplevelser-paa-hotel-og-restaurant-2
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Slagteri og fødevareindustri 
Fødevarehygiejne og egenkontrol 1 dag 47481
Konserveringsteknikker for kødprodukter 4 dage 48585
Maskin og robotbetjening i industrislagtning 1 2 dage 48241
Maskin og robotbetjening i industrislagtning 2 2 dage 48242
Maskin og robotbetjening i industrislagtning 3 2 dage 48243
Produktion af pølser, pålæg og røgvarer 3 dage 48364
Produktionshygiejne – operatører fødevareindustri 1 dag 40443
Råvarer og grundtilberedning for ferskvareområdet 3 dage  45680

Praktikvejleder
EUDPraktikvejledning – for den daglige oplærer 1 dag 49234
Praktikvejledning for ernæringsassistentelever 5 dage 48766

Specialistkurser & Masterclass 
Giv dine kunder eller gæster en oplevelse ud over det sædvanlige. Vores Specia
listkurser og Masterclasses er nøje udviklet med udgangspunkt i tidens trends for 
at differentiere din position på markedet. Det er specialistkurser for professionelle 
fagfolk, der vil være blandt landets bedste inden for området. 

• Avanceret Ganache
• Barista
• Bæredygtighedsambassadør
• Convenience specialist
• Fremtidens måltider
• Gourmet Appetizer
• Gourmet pølsemager
• Gourmet Sous Vide
• Gourmet Vegetar
• Grønt cuisinier
• Ismester / Gelatiere
• Juicer – Den rene ekspert
• KødCuisinier 
• Neurogastronomi  Masterclass
• Oste sommelier
• Reduktion af madspild
• Seafood Nordic
• Surdejsspecialist
• Tangekspert
• Vinekspert Masterclass med Martin Castillo
• World Class Wine

Gourmetskolen
Gourmetskolen er gastronomiske kurser for private. På Gourmet
skolen får du professionel viden fra vores dygtige faglærere, som du 
kan bruge hjemme i dit eget køkken. Lige meget om du er nybe
gynder eller passioneret gourmetentusiast, vil du få en masse med 
hjem, som du kan bruge, når du skal imponere dine middagsgæster 
eller pifte hverdagsmaden gevaldigt op.

Se vores aktuelle gourmetkurser på gourmetskolen.dk

https://kurser.zbc.dk/kursus/foedevarehygiejne-og-egenkontrol
https://kurser.zbc.dk/kursus/konserveringsteknikker-for-koedprodukter
https://kurser.zbc.dk/kursus/maskin-og-robotbetjening-i-industrislagtning-1
https://kurser.zbc.dk/kursus/maskin-og-robotbetjening-i-industrislagtning-2
https://kurser.zbc.dk/kursus/maskin-og-robotbetjening-i-industrislagtning-3
https://kurser.zbc.dk/kursus/produktion-af-poelser-paalaeg-og-roegvarer
https://kurser.zbc.dk/kursus/produktionshygiejne-operatoerer-foedevareindustri
https://kurser.zbc.dk/kursus/raavarer-og-grundtilberedning-for-ferskvareomraadet
https://kurser.zbc.dk/kursus/eud-praktikvejledning-for-den-daglige-oplaerer
https://kurser.zbc.dk/kursus/praktikvejledning-af-ernaeringsassistentelever
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/specialistkurser-/-masterclass/
https://kurser.zbc.dk/kursus/avanceret-ganache
https://kurser.zbc.dk/kursus/barista
https://kurser.zbc.dk/kursus/baeredygtighedsambassadoer
https://kurser.zbc.dk/kursus/convenience-specialist
https://kurser.zbc.dk/kursus/fremtidens-maaltider
https://kurser.zbc.dk/kursus/gourmet-appetizer
https://kurser.zbc.dk/kursus/gourmet-poelsemager
https://kurser.zbc.dk/kursus/gourmet-sous-vide
https://kurser.zbc.dk/kursus/gourmet-vegetar
https://kurser.zbc.dk/kursus/groent-cuisinier
https://kurser.zbc.dk/kursus/ismester/gelatiere
https://kurser.zbc.dk/kursus/juicer
https://kurser.zbc.dk/kursus/koedcuisinier
https://kurser.zbc.dk/kursus/neurogastronomi-masterclass
https://kurser.zbc.dk/kursus/oste-sommelier
https://kurser.zbc.dk/kursus/reduktion-af-madspild
https://kurser.zbc.dk/kursus/seafood-nordic
https://kurser.zbc.dk/kursus/surdejsspecialist
https://kurser.zbc.dk/kursus/tangekspert
https://kurser.zbc.dk/kursus/vinekspert-masterclass-med-martin-castillo
https://kurser.zbc.dk/kursus/world-class-wine
https://kurser.zbc.dk/zbc-gourmetskole/
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Industri og Håndværk
Vores specialiserede fagteam står i spidsen for en lang række kurser til 
industribranchen. Vi har på industriområdet professionelle værksteder 
inden for områderne automatik- og procesindustri, data og elektronik 
metal- og plastsvejsning samt urmager.  
Herudover kan du opnå en række top professionelle og internationalt 
anerkendte Comp-Tia Certificeringer, hvor vi har løbende optag. Du kan 
læse mere om de enkelte certificering og tilmelding på vores side: 
CompTIA CertMaster Learn Kurser.
Inden for svejseområdet har vi en lang række specialistkurser i alle kendte 
svejsetyper – både i plast og i alle former for metal, også aluminium. Me-
talsvejsningen kører fleksibelt som åben værkstedsundervisning. 
På Den danske Urmagerskole tilbyder vi kurser på Urmagerakademiet, 
hvor du kan tage helhedsorienteret efteruddannelse, der styrker dig i 
branchen.

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (§17)  1 dag  44530
Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj 1 dag  45141
Personlig sikkerhed v/arbejde med epoxy og isocyanater 2 dage 47942

Automatik og procesindustri
Automatiske anlæg 11, ellære og relæteknik 5 dage 49416
PLC programmering af kombinatoriske styringer 5 dage 44638
PLC programmering af sekventielle styringer 5 dage 44639
PLC programmering, styring med analoge signaler 5 dage 44641
Procesanlæg introduktion, regulator og målekreds 5 dage 41267
Robotteknologi og programmering for reparatører 5 dage 49578

Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner 5 dage 44663

Data og elektronik
Elektronik: reparation – loddeteknikker 3 dage 43789 
Grundlæggende boxbuilding 5 dage 48248
Grundlæggende komponentkendskab  3 dage 48245
Grundlæggende montage og loddeteknik på print 10 dage 47887
Grundlæggende reworkteknik 5 dage 47996
Kvalitetslodning, inspektion efter IPC standard 2 dage 47727
Kvalitetslodning, loddeteknik efter IPC standard 3 dage 47726
SMT 1 lodning af SMD komponenter 5 dage 48250
Softwaresikkerhed (sammensat forløb) 10 dage 49509+49507

Metalsvejsning
Gassvejsning af stumpsømme  rør 10 dage 44726
Gassvejsning af stumpsømme  rør proces 311 5 dage  44725 
Gassvejsning, kantsømme plader/rør, alle positioner 5 dage 47463
Gassvejsning proces 311 5 dage 44724

Lys b. svejsstumps plade alle pos 10 dage 40089 
Lys b. svejsstumps plade pos PAPF 10 dage 40088 
Lys b. svejsstumps rør alle pos 10 dage 40091 
Lys b. svejsstumps rør pos PAPC 10 dage 40090 
Lys b. svejskants plade/plade 10 dage 40086
Lys b. svejskants plade/rør 10 dage 40087 
Lysbuesvejsning 5 dage 49625

MAGsvejs rustfri, svær plade Proces 135 eller 136 5 dage 48749 
MAGsvejskants plade/plade pr 135 5 dage 40092 

https://kurser.zbc.dk/comptia-certmaster-learn-kurser/
https://kurser.zbc.dk/kursus/arbejdsmiljoe-og-sikkerhed-svejsning/termisk-
https://kurser.zbc.dk/kursus/brandforanstaltninger-v-gnistproducerende-vaerktoej
https://kurser.zbc.dk/kursus/pers-sikkerhed-v-arbejde-med-epoxy-og-isocyanater
https://kurser.zbc.dk/kursus/automatiske-anlaeg-1-1-el-laere-og-relaeteknik
https://kurser.zbc.dk/kursus/plc-programmering-af-kombinatoriske-styringer
https://kurser.zbc.dk/kursus/plc-programmering-af-sekventielle-styringer
https://kurser.zbc.dk/kursus/plc-programmering-styringer-med-analoge-signaler
https://kurser.zbc.dk/kursus/procesanlaeg-introduktion-regulator-og-maalekreds
https://kurser.zbc.dk/kursus/robotteknologi-programmering-for-reparatoerer
https://kurser.zbc.dk/kursus/tilstandsbaseret-vedligehold-automatiske-maskiner
https://kurser.zbc.dk/kursus/elektronik-reparation-loddeteknikker
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-box-building
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-komponentkendskab
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-montage-og-loddeteknik-paa-print
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-reworkteknik
https://kurser.zbc.dk/kursus/kvalitetslodning-inspektion-efter-ipc-standard
https://kurser.zbc.dk/kursus/kvalitetslodning-loddeteknik-efter-ipc-standard
https://kurser.zbc.dk/kursus/smt-1-lodning-af-smd-komponenter-
https://kurser.zbc.dk/meducation/course/439946
https://kurser.zbc.dk/kursus/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer
https://kurser.zbc.dk/kursus/gassvejsning-af-stumpsoemme-roer-proces-311
https://kurser.zbc.dk/kursus/gassvejsning-kantsoemme-plade/roer-alle-positioner
https://kurser.zbc.dk/kursus/gassvejsnning-proces-311
https://kurser.zbc.dk/kursus/lys-b-svejs-stumps-plade-alle-pos
https://kurser.zbc.dk/kursus/lys-b-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf
https://kurser.zbc.dk/kursus/lys-b-svejs-stumps-roer-alle-pos
https://kurser.zbc.dk/kursus/lys-b-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc
https://kurser.zbc.dk/kursus/lys-b-svejs-kants-plade/plade
https://kurser.zbc.dk/kursus/lys-b-svejs-kants-plade/roer
https://kurser.zbc.dk/kursus/lysbuesvejsning_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejs-rustfri-svaer-plade-proces-135-eller-136
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejs-kants-plade/plade-pr-135
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MAGsvejskants plade/plade pr 136 5 dage  40098
MAGsvejskants plade/rør pr 135 10 dage  40093
MAGsvejskants plade/rør pr 136 10 dage  40099
MAGsvejsning af rustfri stål proces 135 eller 136 5 dage  48748 
MAGsvejsning, proces 135 5 dage  49653
MAGsvejsstumps plade alle pos pr 135 5 dage  40095 
MAGsvejsstumps plade alle pos pr 136 5 dage  40101 
MAGsvejsstumps plade pos PAPF pr 135  5 dage  40094
MAGsvejsstumps plade pos PAPF pr 136  5 dage  40100
MAGsvejsstumps rør alle pos pr 135   5 dage  40097
MAGsvejsstumps rør alle pos pr 136  5 dage 40103
MAGsvejsstumps rør pos PAPC pr 135  5 dage  40096
MAGsvejsstumps rør pos PAPC pr 136  5 dage  40102

MIGsvejsning, aluminium svær pl/pl, kantsømme PF 10 dage  47457
MIGsvejsning, aluminium svær plade stumpsøm PF 5 dage  47459 
MIGsvejsning, aluminium svær plade, kantsømme 10 dage 45905
MIGsvejsning, aluminium svær plade, stumpsømme  10 dage  46512
MIGsvejsning, aluminium tynd plade stumpsøm PF 10 dage  47458
MIGsvejsning, aluminium tynd plade, kantsømme  10 dage  45904 
MIGsvejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10 dage 46511

Reparationssvejsning 10 dage 48740

TIG og lysbuesvejsning af u og lavtlegeret rør 10 dage 44455
TIGsvejskants rustfri plade/rør  5 dage  40108
TIGsvejskants uleg plade/rør  5 dage  40104
TIGsvejsning proces 141 5 dage  49626
TIGsvejsning af tyndere plade, aluminium  10 dage  44462

TIGsvejsning, aluminium svær plade, kantsømme 10 dage  46514
TIGsvejsning, aluminium svær plade, stumpsømme 10 dage  46516
TIGsvejsning, aluminium tynd plade, kantsømme 10 dage  46513
TIGsvejsning, aluminium tynd plade stumpsømme 10 dage  46515
TIGsvejsning, rustfri, svært rør PAPC 5 dage  47465
TIGsvejsning, rustfri stål kantsømme, pl/pl, PF  5 dage  47461
TIGsvejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF 5 dage  47460
TIGsvejsstumps svær rustfri plade  5 dage  40110
TIGsvejsstumps svær rustfri rør alle pos  5 dage  40114
TIGsvejsstumps tynd rustfri plade  5 dage  40109
TIGsvejsstumps tynd rustfri rør alle pos  5 dage  48882
TIGsvejsstumps tynd rustfri rør pos PAPC  5 dage  47286 
TIGsvejsstumps uleg plade  5 dage  40105
TIGsvejsstumps uleg rør alle pos  10 dage  40107
TIGsvejsstumps uleg rør pos PAPC  5 dage  47137

Plastsvejsning     
Recert. af stuk, muffe og elektrosvejsning – usme 3 dage  42857 
Recert. af svejsning af tykvæggede plastmaterialer 3 dage  42855 
Recert. af varmluft og ekstrudesvejsning – uve  3 dage  42856
Svejsning af rørsystemer i plast – PE rør  10 dage  41981
Svejsning af tykvæggede plastmaterialer –basis  15 dage  43727
Stuk, muffe og elektrosvejsning – usme  5 dage  43697
Varmluft og ekstrudesvejsning – uve  5 dage 43726

https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejs-kants-plade/plade-pr-136
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejs-kants-plade/roer-pr-135
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejs-kants-plade/roer-pr-136
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejsning-af-rustfri-staal-proces-135-eller-136
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejsning-proces-135_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejs-stumps-plade-alle-pos-pr-135
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejs-stumps-plade-alle-pos-pr-136
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-135
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejs-stumps-plade-pos-pa-pf-pr-136
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-135
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejs-stumps-roer-alle-pos-pr-136
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-135
https://kurser.zbc.dk/kursus/mag-svejs-stumps-roer-pos-pa-pc-pr-136
https://kurser.zbc.dk/kursus/mig-svejsning-aluminium-svaer-pl/pl-kantsoemme-pf
https://kurser.zbc.dk/kursus/mig-svejsning-aluminium-svaer-plade-stumpsoemme-pf
https://kurser.zbc.dk/kursus/mig-svejsning-aluminium-svaer-plade-kantsoemme
https://kurser.zbc.dk/kursus/mig-svejsning-aluminium-svaer-plade-stumpsoemme
https://kurser.zbc.dk/kursus/mig-svejsning-aluminium-tynd-plade-stumpsoemme-pf
https://kurser.zbc.dk/kursus/mig-svejsning-aluminium-tynd-plade-kantsoemme
https://kurser.zbc.dk/kursus/mig-svejsning-aluminium-tynd-plade-stumpsoemme
https://kurser.zbc.dk/kursus/reparationssvejsning
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-og-lysbuesvejsning-af-u-og-lavtlegeret-roer
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejs-kants-rustfri-plade/roer
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejs-kants-uleg-plade/roer
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejsning-proces-141
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejsning-af-tyndere-plade-aluminium
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejsning-aluminium-svaer-plade-kantsoemme
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejsning-aluminium-svaer-plade-stumpsoemme
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejsning-aluminium-tynd-plade-kantsoemme
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejsning-aluminium-tynd-plade-stumpsoemme
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejsning-rustfri-svaert-roer-pa-pc
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejsning-rustfrit-staal-kantsoemme-pl/pl-pf
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejsning-u/lavt-legeret-pl/pl-kantsoemme-pf
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-plade
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejs-stumps-svaer-rustfri-roer-alle-pos
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-plade
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-roer-alle-pos_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejs-stumps-tynd-rustfri-roer-pos-pa-pc
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejs-stumps-uleg-plade
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejs-stumps-uleg-roer-alle-pos
https://kurser.zbc.dk/kursus/tig-svejs-stumps-uleg-roer-pos-pa-pc
https://kurser.zbc.dk/kursus/recert-af-stuk-muffe-og-elektrosvejsning
https://kurser.zbc.dk/kursus/industri/recertificering-svejsning-af-tykvaeggede-plastmaterialer
https://kurser.zbc.dk/kursus/recert-af-varmluft-og-ekstrudesvejsning-uve
https://kurser.zbc.dk/kursus/industri/svejsning-af-roersystemer-i-plast-pe-roer
https://kurser.zbc.dk/kursus/svejsning-af-tykvaeggede-plastmaterialer
https://kurser.zbc.dk/kursus/stuk-muffe-og-elektrosvejsning
https://kurser.zbc.dk/kursus/varmluft-og-ekstrudersvejsning
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Urmagerakademiet
Kronografer 5 dage 14248
Restaurering af mekaniske ure  5 dage 14498
Renovering af mekaniske ure 5 dage 49800

Mersalg i butikken 2 dage 46128
Sociale medier som kommunikationskanal i detail 1 dag 47341
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 dage 40392
Micro lasersvejsning 1 dag IDV
Salgsledelse 3 dage 40448
Styring af butikkens nøgletal 2 dage 46473

https://kurser.zbc.dk/undergruppe/urmagerakademiet/
https://kurser.zbc.dk/kursus/kronografer
https://kurser.zbc.dk/kursus/restaurering-af-mekaniske-ure
https://kurser.zbc.dk/kursus/renovering-af-mekaniske-ure
https://kurser.zbc.dk/kursus/mersalg-i-butikken
https://kurser.zbc.dk/kursus/sociale-medier-som-kommunikationskanal-i-detail
https://kurser.zbc.dk/kursus/ergonomi-inden-for-faglaerte-og-ufaglaerte-job
https://kurser.zbc.dk/kursus/micro-lasersvejsning
https://kurser.zbc.dk/kursus/salgsledelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/styring-af-butikkens-noegletal
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Ledelse 
Autenticitet og personlighed der skinner igennem, er dét, der efterspør-
ges af fremtidens ledere. Derfor har alle vores lederforløb fokus på at 
udvikle de unikke ledertalenter, du besidder. 

Vores ledelseskurser har altid et praktisk aspekt, der tager afsæt i den 
virkelighed, du kommer fra. Vi har både lederkurser til dig med leder-
drømme, og for nye såvel som garvede ledere. Alle vores lederkurser og 
lederuddannelser er kompetencegivende, hvilket betyder, at du efter 
forløbet får papir på din nyerhvervede kunnen.

Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling 3 dage 45214
Lederens værktøjer til at forebygge stress 1 dag 49442
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 dage 44383
Samarbejde i teams 2 dage 49376

Du kan finde flere ledelseskurser under Digitalt Læringscenter, eller kontakt en af 
vores konsulenter, som du finder på https://kurser.zbc.dk/kontakt/virksomhedskon
sulenter/

Grundlæggende coaching (kursusforløb) 
Coaching som ledelsesværktøj 3 dage  44633
Anerkendende ledelse 2 dage  42833
Forandringsledelse 3 dage  49734
Mødeledelse 1 dag  49730

Grundlæggende lederuddannelse GLU 1 (kursusforløb) 
Situationsbestemt ledelse 2 dage  49733
Kommunikation som ledelsesværktøj 2 dage 49729 

Ledelse og det personlige lederskab  3 dage  49728
Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler  2 dage  49732
Forandringsledelse 3 dage  49734
Mødeledelse 1 dag  49730

Grundlæggende lederuddannelse GLU 2 (kursusforløb) 
Anerkendende ledelse 2 dage  42833
Lederens forhandlingsteknik 3 dage 43575 
Lederens rekrutteringsværktøjer  2 dage  40653
Lederens værktøjer til at udvikle ledertalenter  2 dage  47471
Økonomi og databehandling for ledere 4 dage  49446

HR administration (kursusforløb) 
Ansættelse af nye medarbejdere 1 dage  40366
De svære samtaler – procedurer og værktøjer 2 dage 40388
Kompetenceafklaring af medarbejdere 1 dag 40405
Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver 1 dag 40406
Rådgivning om brug af MUS/GRUSværktøjer  1 dag  40400

Innovation og bæredygtig ledelse (kursusforløb) 
Ledelse af innovationsprocesser  2 dage  47472
Innovation og kreativ idégenerering 2 dage  47845
Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling 3 dage 45214
Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed 2 dage  45251

Praktisk projektledelse (kursusforløb) 
Ledelse af teams/produktionsgrupper  3 dage  43573
Projektledelse 3 dage  49445
Ledelse af forandringsprocesser 3 dage  43572

https://kurser.zbc.dk/kursus/ledelse-af-baeredygtig-forretningsudvikling
https://kurser.zbc.dk/kursus/lederens-vaerktoejer-til-at-forebygge-stress
https://kurser.zbc.dk/kursus/medarbejderen-som-deltager-i-forandringsprocesser
https://kurser.zbc.dk/kursus/samarbejde-i-teams
https://kurser.zbc.dk/kontakt/virksomhedskonsulenter/
https://kurser.zbc.dk/kontakt/virksomhedskonsulenter/
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-coaching
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-lederuddannelse-glu-1_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-lederuddannelse-glu-2
https://kurser.zbc.dk/kursus/hr-administration
https://kurser.zbc.dk/kursus/innovation-og-baeredygtig-ledelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/praktisk-projektledelse
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Service
Vi har mange års erfaring med kurser inden for servicebranchen og har 
nøje tilrettelagt en lang række kurser på alle niveauer inden for områderne 
rengøringsservice, vaskeri og vagt, både efteruddannelse og introduktion 
til brancherne. Kurser, der styrker dine faglige kompetencer. 

 På rengøringsområdet udbyder vi ca. 20 faglige kurser i åbent lærings-
værksted. Det betyder, du kan komme på kursus, når det passer ind i din 
kalender, og du vil ikke opleve, at kurserne bliver aflyst. Herudover kan du 
splitte kursusdagene op efter behov, og vi hjælper dig gerne med tilrette-
læggelsen (fredage er undervisningsfrie). 

Du finder vores udbud på https://kurser.zbc.dk/undergruppe/rengoe-
ring/. Tilmeldingsfristen er 3 hverdage. Denne fleksibilitet gør, at du ikke 
vil opleve holdundervisning, men du arbejder selvstædigt, og der vil være 
en underviser til stede, der kan hjælpe dig i dit undervisningsforløb.

Undervisningen foregår på dansk, og da kurserne afsluttes med prøve, er 
det nødvendigt, at du har et grundlæggende kendskab til en PC.

Vi er Danmarks eneste kursusudbyder på vaskeriområdet, derfor tilbyder 
vi både kurser øst og vest for Storebælt, samt overnatningsmulighed ved 
afholdelse i Roskilde.

Bemærk, at du inden for vagt har mulighed for at tage certificering, der 
giver adgang til at søge vagtkort.

Rengøring 
Almen fødevarehygiejne 3 dage 45818
Almen fødevarehygiejne for F/I 5 dage 45902

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejdet 4 dage 49366
Daglig erhvervsrengøring 10 dage 49326
Ergonomi ved rengøringsarbejdet 2 dage 49367
Grundlæggende rengøringshygiejne 1 dag 49349
Grundlæggende rengøringshygiejne, del 2 1 dag 49789
Hospitalshygiejne 3 dage 49354
Hygiejne på skoler og institutioner 2 dage 49353
Kommunikation og konflikthåndtering service 3 dage 44853
Materialekendskab og rengøringskemi 3 dage 49350
Mikrofiberrengøring 1 dag 47493
Måling og vurdering af rengøringskvalitet 3 dage 49360
Olie og polishbehandlede gulve  4 dage 49387
Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange 2 dage 49389
Periodisk rengøring 3 dage 49396
Personlig planlægning af rengøringsarbejdet 2 dage  49355
Rengøring af boligtekstiler 2 dage 49388
Rengøringsudstyr og metoder  3 dage  49352
Service i rengøringsarbejdet 2 dage 49368
Trappevask 1 dag 49394

Kurser for tosprogede 
Vi udbyder kurser, der tilrettelægges særligt for tosprogede ved at kombinere 
danskundervisning med faglige AMUkurser. Der vil ofte være både en dansklærer 
og en faglærer tilstede i undervisningen for at sikre, at den tosprogede deltager får 
fuldt udbytte af kurset  og dermed bedre muligheder for at komme ind på arbejds
markedet efterfølgende.

Dansk som andetsprog for F/I, basis  40 dage  45572

https://kurser.zbc.dk/undergruppe/rengoering/
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/rengoering/
https://kurser.zbc.dk/kursus/almen-foedevarehygiejne
https://kurser.zbc.dk/kursus/almen-foedevarehygiejne-for-f/i-
https://kurser.zbc.dk/kursus/arbejdsmiljoe-og-foerstehjaelp-ved-rengoeringsarbejdet
https://kurser.zbc.dk/kursus/daglig-erhvervsrengoering
https://kurser.zbc.dk/kursus/ergonomi-ved-rengoeringsarbejdet
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-rengoeringshygiejne
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-rengoeringshygiejne-del-2
https://kurser.zbc.dk/kursus/hospitalshygiejne
https://kurser.zbc.dk/kursus/hygiejne-paa-skoler-og-institutioner
https://kurser.zbc.dk/kursus/kommunikation-og-konflikthaandtering-service
https://kurser.zbc.dk/kursus/materialekendskab-og-rengoeringskemi
https://kurser.zbc.dk/kursus/mikrofiberrengoering
https://kurser.zbc.dk/kursus/maaling-og-vurdering-af-rengoeringskvalitet
https://kurser.zbc.dk/kursus/olie-og-polishbehandlede-gulve
https://kurser.zbc.dk/kursus/optimering-af-rengoeringsmetoder-og-arbejdsgange
https://kurser.zbc.dk/kursus/periodisk-rengoering
https://kurser.zbc.dk/kursus/personlig-planlaegning-af-rengoeringsarbejdet
https://kurser.zbc.dk/kursus/rengoering-af-boligtekstiler
https://kurser.zbc.dk/kursus/rengoeringsudstyr-og-metoder
https://kurser.zbc.dk/kursus/service-i-rengoeringsarbejdet-
https://kurser.zbc.dk/kursus/trappevask
https://kurser.zbc.dk/kursus/dansk-som-andetsprog-for-f/i-basis
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Daglig erhvervsrengøring & dansk for F/I
Daglig erhvervsrengøring 10 dage 49347
Dansk som andetsprog for F/I, basis 40 dage 45572

Vaskeri 
Kvalitetssikring og kontrol i vaskeribranchen 4 dage 48977
Ren del af vaskeprocessen, grundmodul 2 3 dage 48967
Uren del af vaskeprocessen, grundmodul 1 3 dage 48966
Vand og kemiflow i vaskeribranchen 4 dage  49721

Vagt
Event sikkerhed 2 dage 48051
Event sikkerhed  planlægning og ledelse 3 dage 48052
Grundlæggende vagt 30 dage 49697
Konflikthåndtering for vagter 1 dag 49685
Kulturmødet i vagt og sikkerhedsarbejdet 1 dag 49687
Magtanvendelse under konflikter for vagter 1 dag 49689
Sikkerhedsreceptionist  2 dage  49691
Vagtens møde med psykisk udfordrede 1 dag 49693
Vagtens opgaver ved store ulykker og alvorlige hændelser 3 dage  49692

Bemærk, at du skal have en forhåndsgodkendelse for at kunne deltage på Grundlæg
gende Vagt, og du skal derfor udfylde en erklæring om, at ZBC må kontakte politiet for 
at søge oplysninger om dig!

https://kurser.zbc.dk/kursus/daglig-erhvervsrengoering-for-f/i
https://kurser.zbc.dk/kursus/dansk-som-andetsprog-for-f/i-basis
https://kurser.zbc.dk/kursus/kvalitetssikring-og-kontrol-i-vaskeribranchen
https://kurser.zbc.dk/kursus/ren-del-af-vaskeprocessen-grundmodul-2
https://kurser.zbc.dk/kursus/uren-del-af-vaskeprocessen-grundmodul-1
https://kurser.zbc.dk/kursus/vand-og-kemiflow-i-vaskeribranchen_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/event-sikkerhed
https://kurser.zbc.dk/kursus/event-sikkerhed-planlaegning-og-ledelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-vagt_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/konflikthaandtering-for-vagter
https://kurser.zbc.dk/kursus/kulturmoedet-i-vagt-og-sikkerhedsarbejdet
https://kurser.zbc.dk/kursus/magtanvendelse-under-konflikter-for-vagter_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/sikkerhedsreceptionist-
https://kurser.zbc.dk/kursus/vagtens-moede-med-psykisk-udfordrede-
https://kurser.zbc.dk/kursus/vagtens-opg-ved-st.ulykker-og-alvorlige-haendelser
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Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Vi løfter fagligheden for dig, der arbejder med professionel omsorg og 
pleje, både inden for SOSU, psykiatri, pædagogik og plejefamilier samt 
kurser, som går på tværs af områderne. Vores kursustilbud tilrettelægges 
nøje i forhold til den udvikling, vi ser på arbejdsmarkedet og den fremtid, 
der venter lige om hjørnet.

SOSU
ZBC udbyder en række SOSUforløb under overskriften ”værdig ældrepleje”. Disse 
er praksisnære og tilrettelægges med afsæt i de syv fokusområder, som også frem
går af kommunernes værdighedspolitikker; Livskvalitet, selvbestemmelse, tværfag
lighed, mad og ernæring, en værdig død, pårørende samt bekæmpelse af ensom
hed.

Kliniske opgaver i almen praksis  5 dage  48093
Sårbehandling, behandlingskrævende sår  3 dage  43461

Kurser inden for værdighed og demens
Mentalisering i omsorgsarbejdet 3 dage 48670
Det meningsfulde liv – mennesker med demens 5 dage 49241
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens  5 dage 49638
Personer med demens, sygdomskendskab 5 dage 42673
Neuropædagogik som redskab i pæd. arbejde  3 dage  44859

En værdig død (kursusforløb) 
Palliativ omsorg for mennesker med demens  4 dage 49637
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge  5 dage  44782

En værdig død / palliativ sygepleje (kursusforløb)
Sygepleje i den palliative indsats – niveau 1  3 dage  49760
Avanceret sygepleje – palliativ indsat niveau 2  5 dage 49559

Værdighed - mad og ernæring (kursusforløb)   
Samarbejde med ældre om gode kostvaner 2 dage 42933
Værtskab og sociale rammer for ældres måltider  1 dag 42935 

Værdigt liv med demens (kursusforløb)
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens  5 dage 48478
Samarbejde med pårørende  3 dage 45602
Vejledning og rådgivning i dialog med borger/patient  3 dage 47969

Kompetenceudvikling for assistenter (KUA) 
Værdig ældrepleje (kursusforløb)
Kvalitet i offentlige serviceydelser  3 dage 46977
Magt og omsorg 4 dage 44627
Sygepleje i den palliative indsats 1 3 dage 49760
Sygepleje i den palliative indsats 2 5 dage 49762
Samarbejde med pårørende  3 dage 45602
Ernæringsscreening i ældreplejen  3 dage 42952
Innovation,  ideudvikling  2 dage  42929
Innovation, gennemførelse og formidling 2 dage  42930

Kvalitet i medicinadministration i ældreplejen (kursusforløb)
Medicinadministration 5 dage 48101
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1 dag 40823 

https://kurser.zbc.dk/undergruppe/omsorg/
https://kurser.zbc.dk/kursus/kliniske-opgaver-i-almen-praksis
https://kurser.zbc.dk/kursus/saarbehandling-behandlingskraevende-saar
https://kurser.zbc.dk/kursus/mentalisering-i-omsorgs-og-relationsarbejde
https://kurser.zbc.dk/kursus/det-meningsfulde-liv-mennesker-med-demens
https://kurser.zbc.dk/kursus/uhensigtsmaessig-adfaerd-og-udadreageren-ved-demens_4
https://kurser.zbc.dk/kursus/personer-med-demens-sygdomskendskab
https://kurser.zbc.dk/kursus/neuropaedagogik-som-redskab-i-paedagogisk-arbejde
https://kurser.zbc.dk/kursus/en-vaerdig-doed
https://kurser.zbc.dk/kursus/en-vaerdig-doed/palliativ-sygepleje
https://kurser.zbc.dk/kursus/vaerdighed-mad-og-ernaering
https://kurser.zbc.dk/kursus/vaerdigt-liv-med-demens
https://kurser.zbc.dk/kursus/kompetenceudvikling-for-assistenter-kua-vaerdig-aeldrepleje_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/kvalitet-i-medicinadministration-i-aeldreplejen


21

Klar til SOSU (kursusforløb)    
Praktisk hjælp til ældre  15 dage  42690
Medvirken til rehabilitering  3 dage  40126
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 2 dage  48096
Konflikthåndtering i SOSU arbejdet  3 dage 41687
Medvirken til medicinadministration  3 dage 49489

Kurser inden for Socialpsykiatrien
Klinisk psykiatrisk praksis 15 dage  48720
Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse 5 dage 49456

Kvalitet i medicinadministration i psykiatrien (kursusforløb)
Farmakologi i psykiatrien  5 dage 48102
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1 dag 40823

PÆDAGOGIK
Arbejdet som dagplejer 15 dage  42918
Pædagogmedhjælper i dagtilbud 15 dage 49777
Tegn til tale 5 dage 42663

Specialmoduler til dagplejer og pædagogmedhjælper
Ergonomi, hygiejne og førstehjælp (kursusforløb)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2dage  40392
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde  2 dage  48096
Introduktion til førstehjælp på jobbet 0,4 dag 42730

Børn i udsatte positioner (kursusforløb)
Arbejdet med børn i udsatte positioner  3 dage 48726

Tidlig opsporing af børn i udsatte positioner  2 dage  48668

Børn, leg, science og natur (kursusforløb)
Børns leg  5 dage  42660
Børn, natur og udeliv 3 dage 49793 

Pædagogisk arbejde i SFO (kursusforløb)
Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger 5 dage 44887
Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud  4 dage  48730

Bliv klar til Børneområdet (kursusforløb)
Børns motorik, sansning og bevægelse 1 3 dage 48734
Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet  2 dage 48725
Den styrkede pædagogiske læreplan 3 dage 48384
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 5 dage 42665

Modulet tages i forlængelse af Pædagogmedhjælper i dagtilbud 15 dage (49777), 
giver merit på PA

SPECIALOMRÅDET
Arbejdet som omsorgshjælper 15 dage  48116
Arbejdet som værkstedsassistent  15 dage  44855

Specialmoduler til omsorgshjælper og værkstedsassistent
Neuropædagogik og konflikthåndtering (kursusforløb) 
Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde 3 dage 44859
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 3 dage  48563
Arbejdet med lavaffektive metoder  Low Arousal 2 dage 48390

https://kurser.zbc.dk/kursus/klar-til-sosu_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/klinisk-psykiatrisk-praksis_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/somatisk-sygdom-hos-mennesker-med-sindslidelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/kvalitet-i-medicinadministration-i-psykiatrien
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/dagtilbudsomraadet/
https://kurser.zbc.dk/kursus/sundhed-og-omsorg/arbejdet-som-dagplejer
https://kurser.zbc.dk/kursus/paedagogmedhjaelper-i-dagtilbud
https://kurser.zbc.dk/kursus/tegn-til-tale
https://kurser.zbc.dk/kursus/ergonomi-hygiejne-og-1.hjaelp
https://kurser.zbc.dk/kursus/boern-i-udsatte-positioner
https://kurser.zbc.dk/kursus/boern-leg-science-og-natur_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/paedagogisk-arbejde-i-sfo
https://kurser.zbc.dk/kursus/bliv-klar-til-boerneomraadet-merit-paa-pa
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/psykiatri/
https://kurser.zbc.dk/kursus/arbejdet-som-omsorgsmedhjaelper
https://kurser.zbc.dk/kursus/arbejdet-som-vaerkstedsassistent
https://kurser.zbc.dk/kursus/neuropaedagogik-og-konflikthaandtering
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Kommunikation (kursusforløb)
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3 dage 42834
Kollegial supervision på pæd. eller sosuområdet 5 dage 40144

Totalkommunikation (kursusforløb) 
Arbejdet med totalkommunikation 3dage 47257
Tegn til Tale 5dage 42663

Bliv klar til arbejdet som omsorgshjælper (kursusforløb)  
Arbejdet med lavaffektive metoder  Low Arousal 2 dage 48390
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 5 dage 44886
Mennesker med udviklings og adfærdsforstyrrelser 3 dage 47981

Modulet tages i forlængelse af Arbejdet som omsorgshjælper 15 dage (48116)

Bliv klar til arbejdet som værkstedsassistent (kursusforløb)
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3 dage 42834
Arbejdet med lavaffektive metoder  Low Arousal 2 dage 48390
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 3 dage 48563
Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde 3 dage 44859

Modulet tages i forlængelse af Arbejdet som værkstedsassistent 15 dage (44855)

Moduler med faglig fordybelse 
inden for det social-specialpædagogiske område
Kommunikation (kursusforløb)
Arbejdet med totalkommunikation 3 dage 47257
Tegn til tale 5 dage 42663

Førstehjælp (kursusforløb)
Introduktion til førstehjælp på jobbet 0,4 dag 42730
Akut nødhjælp til ældre og handicappede 1,5 dag 42663

Rusmiddelmisbrug - børn/unge (kursusforløb)
Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug 3 dage 47871
Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre 3 dage 40961

Rusmiddelmisbrug - udviklingshæmmede (kursusforløb) 
Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug 3 dage 44863

Sundhed og bevægelse (kursusforløb) 
Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet 3 dage 47266
Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed 5 dage 40962

Udsatte børn - specialiseringsmodul (kursusforløb)
Metallisering i omsorgs og relationsarbejde 3 dage 48670
Arbejdet med børn i udsatte positioner 3 dage 48726

Udsatte unge - specialiseringsmodul (kursusforløb)
Metallisering i omsorgs og relationsarbejde 3 dage 48670
Arbejdet med unge i udsatte positioner 3 dage 48698

Samarbejde og udvikling - specialiseringsmodul/personale (kursusmodul) 
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis 3 dage 48729
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 5 dage 44274
Kollegial supervision 5 dage 40144

https://kurser.zbc.dk/kursus/omsorgshjaelper/vaerkstedsassistent-kommunikation
https://kurser.zbc.dk/kursus/omsorgshjaelper/vaerkstedsass-total-kommunikation
https://kurser.zbc.dk/kursus/bliv-klar-til-arbejdet-som-omsorgsmedhjaelper
https://kurser.zbc.dk/kursus/bliv-klar-til-arbejdet-som-vaerkstedsassistent
https://kurser.zbc.dk/kursus/faglig-fordybelse-kommunikation
https://kurser.zbc.dk/kursus/faglig-fordybelse-foerstehjaelp
https://kurser.zbc.dk/kursus/faglig-fordybelse-rusmiddelmisbrug-boern/unge-
https://kurser.zbc.dk/kursus/mennesker-med-udviklingshaemning-rusmiddelmisbrug
https://kurser.zbc.dk/kursus/faglig-fordybelse-sundhed-og-bevaegelse
https://kurser.zbc.dk/kursus/specialiseringsmodul-udsatte-boern
https://kurser.zbc.dk/kursus/specialiseringsmodul-udsatte-unge 
https://kurser.zbc.dk/kursus/specialiseringsmodul-samarbejde-og-udvikling-personale-
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KUPP - KompetenceUdvikling Pædagogik, Psykologi og Psykiatri) - Døgn og 
opholdssteder (kursusforløb samlet 47 dage)
Arbejdet pædagogiske døgntilbud og opholdssteder 10 dage 45747
Mennersker med udviklings og adfærdsforstyrrelser 3 dage 47981
Social pædagogik og aktiverende metoder 5 dage 40600
Pårørendeinddragelse i specialsocialpæd. arbejde 3 dage 49780
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3 dage 42834
Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde 3 dage 44859
Arbejdet med lavaffektive metoder – Low Arousal 2 dage 48390
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 5 dage 44886
Medvirken ved medicinadministration 3 dage 49489
Dokumentation og handleplaner 5 dage 48430
Arbejde med sindslidende med misbrug 5 dage 40599

Kompetenceudviklingsforløb inden for det specialiserede dagområde 1 
(børn) (kursusforløb samlet 46,5 dage)
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidelse 3 dage 48216
Arbejdet med personer med autismespektertilstande 3 dage 48215
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 5 dage 42665
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 2 dage 48096
Akut nødhjælp til ældre og handicappede 1,5 dag 42922
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejde 3 dage 48670
Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning 3 dage 48217
Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde  3 dage 44859
Arbejdet med lavaffektive metoder – Low Arousal 2 dage 48390
Arbejdet med totalkommunikation 3 dage 40599
Tegn til tale 5 dage 42663
Børns motorik, sansning og bevægelse 1 3 dage 48734

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 5 dage 44274
Kollegial supervision 5 dage 40144

PLEJEFAMILIER
Arbejdet som aflastningsfamilie 2 dage 42920

PUPmodulerne udbydes som deltidsuddannelse på 2 år med mulighed for supple
rende specialiseringsmoduler. Uddannelsen er bygget op af tre grundmoduler samt 
et specialmodul. Hvert modul har en varighed på 1220 dage med afholdelse inden 
for 6 måneder. Undervisningen begynder kl. 9.00 og slutter som udgangspunkt kl. 
15.00. PUP uddannelsen er udviklet i samarbejde med Professionshøjskolerne VIA 
og UC Syd. Læs mere om på kurser.zbc.dk/plejefamilier/, hvor vi løbende opdaterer 
vores udbud.

PUP Grundmodul 1 - Plejebarnet
Arbejdet med børn i udsatte positioner (4 dage) 48726
Anbragte børns udvikling (3 dage) 45315
Arbejdet med anbragte børns livshistorie (3 dage) 40624
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet (4 dage) 48670
De retlige rammers betydning for plejefamilien (3 dage) 49492

PUP Grundmodul 2 - Plejefamiliens samarbejde
Plejebarnets relation til plejefamiliens børn (3 dage) 45746
Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk (3 dage) 47468
Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde (4 dage) 40142
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde (7 dage) 42665

https://kurser.zbc.dk/kursus/kompetence-udvikling-paedagogik-psykologi-og-psykiatri-doegn-og-opholdssteder_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/kompetence-udvikling-paedagogik-psykologi-og-psykiatri-doegn-og-opholdssteder_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/kompetence-udviklings-forloeb-inden-for-det-specialiserede-dagomraade-1-boern
https://kurser.zbc.dk/kursus/kompetence-udviklings-forloeb-inden-for-det-specialiserede-dagomraade-1-boern
https://kurser.zbc.dk/kursus/arbejdet-som-aflastningsfamilie
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/plejefamilier/
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/plejefamilier/
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/plejefamilier/
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PUP Grundmodul 3 – Hjernen og kroppen
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde (4 dage) 44859
Mennesker med udviklings og adfærdsforstyrrelser (4 dage) 47981
Børns motorik, sansning og bevægelse 1 (4 dage) 48734
Arbejdet med lavaffektive metoder Low Arousal (3 dage) 48390
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde (3 dage) 48563

PUP Specialiseringsmodul 1 - Teenageren i plejefamilien
Arbejdet med plejebørn i puberteten (3 dage)  40157
Sociale medier i børne og ungdomskulturen  (4 dage)  44864
Børn og seksualitet  (4 dage)  44865
Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug  (4 dage)  47871
Unge i udsatte positioner  (4 dage) 48698

PUP Specialiseringsmodul 2 - Behandlingskrævende 
 børn og unge i plejefamilien 
Sorg og krisearbejde i omsorgs og pæd. område (7 dage) 44312
Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre (4 dage) 40961
Børn og unge med angst (3 dage) 48765
Støtte ved selvskadende adfærd (4 dage) 42901

PUP Specialiseringsmodul 3 - Kommunikation 
og supervision i plejefamilien
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet  (4 dage) 42834
Kollegial supervision på pæd. eller sosuområdet  (7 dage)  40144
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (7 dage)  44274

PUP Specialiseringsmodul 4 - Ressourcer og kognitiv 
behandling i plejefamilien 
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde (3 dage) 49774
Støtte ved kognitiv behandling (14 dage) 46835

PUP Specialiseringsmodul 5 - Det handicappede barn i plejefamilien 
Socialpædagogik og aktiverende metoder  (7 dage) 40600
Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning  (4 dage) 48217
Arbejdet med totalkommunikation  (4 dage) 40599

UNDERVISNINGSOMRÅDET
Kompetenceforløb for undervisere på FGU (kursusforløb samlet 28 dage)
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 5 dage 42665
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 5 dage 44274
Kollegial supervision på pæd. og SOSU området 5 dage 40144
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde 4 dage 47941
Interkulturelle kompetencer i jobudøvelsen 3 dage 43766 
Mennesker med udviklings og adfærdsforstyrrelser 3 dage 47981
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 3 dage 48563

PRAKTIKVEJLEDERKURSER FOR DIG, DER HAR PAU- OG SOSU-ELEVER
Praktikvejleder af PAU og SOSUelever (basiskursus) 11 dage 48256
Praktikvejleder, PAU og SOSUelever, overbygning 12 dage 48381
Praktikvejleder, PAU og SOSUelever, ajourføring 3 dage 48382
Praktikvejleder, PAU og SOSUelever, særlig indsats  5 dage  42923
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser  3 dage  49545

AU I SUNDHEDSPRAKSIS
Tag en videregående uddannelse, der bevæger sig inden for vidensfelterne pæda
gogik, velfærd, omsorg, pleje og sundhed.

Akademiuddannelse i sundhedspraksis 2 år, deltid

Vi har holdopstart i henholdsvis januar og august, og du vil løbende kunne se kursus
muligheder og datoer på: https://kurser.zbc.dk/auisundhed/

https://kurser.zbc.dk/undergruppe/plejefamilier/
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/plejefamilier/
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/plejefamilier/
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/plejefamilier/
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/plejefamilier/
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/plejefamilier/
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/plejefamilier/
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/plejefamilier/
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/plejefamilier/
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/undervisning/
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/praktikvejlederkurser-pau-/-sosu/
https://kurser.zbc.dk/au-i-sundhed
https://kurser.zbc.dk/undergruppe/au-i-sundhed/
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Transport
Vi tilbyder en lang række transportkurser, alle med et særligt fokus på 
branchens fremtidige behov og udfordringer. Som en af Danmarks største 
erhvervsskoler har vi faciliteterne og ekspertisen til at imødekomme de 
krav, der stilles til professionel efteruddannelse til fremtidens transport-
branche. 

Vores undervisere er engagerede specialister inden for hver deres fag, og 
står i spidsen for en undervisning baseret på klasseundervisning, gruppe-
arbejde og praktiske øvelser. 

Efteruddannelse for varebilschauffører  2 dage 48851
Gaffeltruck, certifikatkursus B  7 dage  47592
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør  3 dage 48850
Teleskoplæsser – Certifikat 5 dage 48671
Transport af temperaturfølsomt gods  5 dage  43960
Vejen som arbejdsplads  2 dage  47136

Bus
Personbefordring med bus  30 dage  40531

Dyretransport
Dyretransport – håndtering på samlesteder 5 dage  45867+
+ Kompetencebevis (alle dyrearter)  2,5 dage 45868
Dyretransport – Kompetencebevis (heste)  2 dage 45868

EU – Efteruddannelse for bus- og godschauffører

EU Efteruddannelse for rutebuschauffører (kursusforløb)  
EU – Efteruddannelse for buschauffører, oblig. del 2 dage 48616
Ajourføring for rutebuschauffører  2 dage 48617
Køreteknik for erhvervschauffører, ajourføring  1 dag 48466

EU Efteruddannelse for turistbuschauffører (kursusforløb)  
EU – Efteruddannelse for buschauffører, oblig. del 2 dage 48616
Ajourføring for turistbuschauffører  2 dage 48618
Køreteknik for erhvervschauffører, ajourføring  1 dag 48466

EU Efteruddannelse for dyretransportchauffører (kursusforløb) 
EU – Efteruddannelse for godschauffører, oblig. del 2 dage 48660
Ajourføring for dyretransportchauffører 2 dage 48629
Køreteknik for erhvervschauffører, ajourføring  1 dag 48466

EU Efteruddannelse for kølevognschauffører (kursusforløb) 
EU – Efteruddannelse for godschauffører, oblig. del 2 dage 48660
Ajourføring for kølevognschauffører 2 dage 48624
Køreteknik for erhvervschauffører, ajourføring  1 dag 48466

EU Efteruddannelse for stykgods- / distributionschauffører (kursusforløb)
EU – Efteruddannelse for godschauffører, oblig. del 2 dage 48660
Ajourføring for stykgods / distributionschauffører 2 dage 48611
Køreteknik for erhvervschauffører, ajourføring  1 dag 48466

Farligt gods
ADR Grund og Specialiseringskursus kl. 1 3,6 dage 47694
ADR Grund og Specialiseringskursus kl. 1. + tank 5,4 dage  47696

https://kurser.zbc.dk/kursus/efteruddannelse-for-varebilschauffoerer
https://kurser.zbc.dk/kursus/gaffeltruck-certifikatkursus-b-7-dage
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-kvalifikation-for-varebilschauffoer-
https://kurser.zbc.dk/kursus/teleskoplaesser-certifikat
https://kurser.zbc.dk/kursus/transport-af-temperaturfoelsomt-gods
https://kurser.zbc.dk/kursus/vejen-som-arbejdsplads-certifikat
https://kurser.zbc.dk/kursus/personbefordring-med-bus
https://kurser.zbc.dk/kursus/dyretransport-kompetencebevis-alle-dyr-
https://kurser.zbc.dk/kursus/dyretransport-kompetencebevis-heste-
https://kurser.zbc.dk/kursus/transport-og-logistik/eu-efteruddannelse-rutebuschauffoerer
https://kurser.zbc.dk/kursus/eu-efteruddannelse-turistbuschauffoerer
https://kurser.zbc.dk/kursus/transport-og-logistik/eu-efteruddannelse-stykgods-distributionschauffoer
https://kurser.zbc.dk/kursus/transport-og-logistik/adr-grplussp-kl1
https://kurser.zbc.dk/kursus/adr-grund-og-specialiseringskursus-tank-kl-1
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ADR Grundkursus  Vejtransport af farligt gods i emballage 3,0 dage 46905

ADR Repetition – Grundkursus 1,7 dage  47706

ADR Repetition  Grundkursus + Klasse 1  2,3 dage 47707

ADR Repetition – Grundkursus + tank 2,7 dage 47714

ADR Repetition – Grundkursus + tank + Klasse 1  3,3 dage  47716

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods, kap. 1.3  1 dag  45259

Godstransport
Godstransport med lastbil  30 dage  47854

Godstransport med lastbil samt 
grundlæggende kvalifikationsuddannelse 50 dage  47857

Intensiv grundlæggende kvalifikationsudd. – lastbil 20 dage 47855

International godstransport 5 dage 43959

Køreteknik for erhvervschauffører, ajourføring 1 dag  48466

Kørsel med vogntog, kategori C/E 20 dage  45114

Mobile kraner
Mobile kraner >830 tm m/integreret kranbasis  10 dage  48644

Mobile kraner over 30 tonsmeter 10 dage 48646

Udvidelse kran D til mobile kraner >830 tm basis 5 dage 48647

https://kurser.zbc.dk/kursus/adr-grundkursus-vejtransp-af-farl-gods-i-emb
https://kurser.zbc.dk/kursus/adr-repetition-grundkursus
https://kurser.zbc.dk/kursus/adr-repetition-grundkursus-klasse-1
https://kurser.zbc.dk/kursus/adr-repetition-grundkursus-plus-tank
https://kurser.zbc.dk/kursus/adr-repetition-grundkursus-tank-klasse-1
https://kurser.zbc.dk/kursus/sikkerhedsuddannelse-ved-farligt-gods
https://kurser.zbc.dk/kursus/godstransport-med-lastbil
https://kurser.zbc.dk/kursus/godstransport-med-lastbil-samt-grundl-kval-uddan
https://kurser.zbc.dk/kursus/godstransport-med-lastbil-samt-grundl-kval-uddan
https://kurser.zbc.dk/kursus/intensiv-grundlaeggende-kvaluddannelse-lastbil
https://kurser.zbc.dk/kursus/international-godstransport
https://kurser.zbc.dk/kursus/koereteknik-for-erhvervschauffoerer-ajourfoering
https://kurser.zbc.dk/kursus/koersel-med-vogntog-ce
https://kurser.zbc.dk/kursus/mobile-kraner-8-30-tm_med-integreret-kranbasis
https://kurser.zbc.dk/kursus/mobile-kraner-30-tonsmeter
https://kurser.zbc.dk/kursus/udvidelse-kran-d-til-mob-kraner-8-30-tm-basis
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Tværgående kurser
Vi tilbyder en række forskellige kurser, der har til formål at udvikle og øge din 
bevidsthed om egne kompetencer, eller som klæder dig på til at være ansvarlig for 
andres udvikling og kunnen i mentorforløb eller praktikvejlederforløb. 

Den personlige uddannelses og jobplan 2 dage 47632
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 dage 40392
Introduktion til førstehjælp på jobbet 3 timer 42730
Individuel kompetencevurdering i AMU 0,55 dage 40080
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 dage 44383
RKV før en erhvervsuddannelse for voksne 5 dage 25000
Sidemandsoplæring 2 dage 40373
Værdibaserede arbejdspladser 2 dage 45368

Almene fag
Vurdering af basale færdigheder  0,3 dag  40131
Grundlæggende faglig regning  2 dage  45215
Grundlæggende faglig regning  2 dage  47668
Grundlæggende faglig matematik  3 dage  45347
Grundlæggende faglig matematik  3 dage  47669
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd  5 dage  44979

Praktikvejlederkurser
EUD praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige 1 dag  49580
EUD praktikvejledning – for den daglige oplærer 1 dag 49234
Praktikvejledning af ernæringsassistentelever 5 dage 48766
Uddannelses og oplæringsansvarlige, kontorbranchen  1 dag  IDV

https://kurser.zbc.dk/kursus/den-personlige-uddannelses-og-jobplan
https://kurser.zbc.dk/kursus/ergonomi-inden-for-faglaerte-og-ufaglaerte-job
https://kurser.zbc.dk/kursus/introduktion-til-foerstehjaelp-paa-jobbet
https://kurser.zbc.dk/kursus/individuel-kompetencevurdering-i-amu
https://kurser.zbc.dk/kursus/medarbejderen-som-deltager-i-forandringsprocesser
https://kurser.zbc.dk/kursus/rkv-foer-erhvervsuddannelse-for-voksne
https://kurser.zbc.dk/kursus/sidemandsoplaering
https://kurser.zbc.dk/kursus/vaerdibaserede-arbejdspladser
https://kurser.zbc.dk/kursus/vurdering-af-basale-faerdigheder
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-faglig-regning_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-faglig-regning
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-faglig-matematik_1
https://kurser.zbc.dk/kursus/grundlaeggende-faglig-matematik
https://kurser.zbc.dk/kursus/jobrelateret-fremmedsprog-med-basalt-ordforraad
https://kurser.zbc.dk/kursus/eud-praktikvejledning-for-den-uddannelsesansvarl
https://kurser.zbc.dk/kursus/eud-praktikvejledning-for-den-daglige-oplaerer
https://kurser.zbc.dk/kursus/praktikvejledning-af-ernaeringsassistentelever
https://kurser.zbc.dk/kursus/kursusdag-for-uddannelses-og-oplaeringsansvarlige-inden-for-kontorbranchen
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Kontakt og praktiske oplysninger
Har du spørgsmål til tilmelding eller kurser, kan vores kursusadministra-
tion kontaktes på tlf. 7242 2512. Vores telefoner er åbne fra kl. 8.00 til 
15.00. Du kan også bruge chatfunktionen på kurser.zbc.dk – så hjælper vi 
dig hurtigt videre.

Brug for vejledning? 
Har du spørgsmål til mulighederne i efteruddannelsesuniverset? Vores mission er at 
levere kurser, der matcher dig og dit behov – og vi er klar til at hjælpe dig, hvis du 
har spørgsmål. Kontakt vores voksenvejledning på email: ZBCvoksenvejledning@
zbc.dk eller book en tid i vores åbne vejledning i en af vores tre byer for en uformel 
snak om dine muligheder. Læs mere på: kurser.zbc.dk/aabenvejledning/ 

Spørgsmål som virksomhed?
Verden er i konstant forandring. Det stiller krav til både udvikling af medarbejder
kompetencer og virksomheder, der vil frem i den. Hos ZBC kan vi hjælpe med at 
skabe innovative tiltag og udvikling i jeres virksomhed, så I er med i forhold til de 
trends, der hele tiden skifter i markedet.  Det er udgangspunktet for os når vi målret
ter og designer specielle kurser og uddannelsesforløb, der skal skabe vækst i jeres 
virksomhed og placere jer i eliten. Vi kommer gerne på besøg hos jer for at drøfte 
både ønsker og udviklingsbehov. 

Find kontaktoplysninger på vores konsulenter på kurser.zbc.dk/kontakt/virksom
hedskonsulenter/  eller kontakt VEUkoordinator Helle Søgaard – tlf. 2844 2323 – 
mail: hsog@zbc.dk, så I kan få kontakt med den ZBC konsulent, der har ekspertise 
på jeres område.

Praktiske informationer
AMUkurser er primært målrettet faglærte og ufaglærte personer. Har du en videre
gående uddannelse, kan du sagtens deltage, men der gælder andre regler for pris 
og løntabsgodtgørelse. 

Alle AMUkurser i kataloget er klikbare i den digitale version. Når du har det kon
krete kursus på skærmen kan du se priser, kontaktoplysninger på den pågældende 
kursussekretær, samt tilmelde dig (tilmeldingerne kører primært via voksenuddan
nelse.dk).

Er du i målgruppen for AMUkurset, kan du i forbindelse med din tilmelding søge 
løntabsgodtgørelse (VEUgodtgørelse), svarende til 100 % af dagpengesatsen. Du 
kan læse mere om de specifikke regler på borger.dk. 

Har du en printet version af kataloget, kan du fremsøge kurserne på kurser.zbc.dk 
enten via kursusnavnet eller ved kursets 5cifrede kode.

https://kurser.zbc.dk/aaben-vejledning/
https://kurser.zbc.dk/kontakt/virksomhedskonsulenter/
https://kurser.zbc.dk/kontakt/virksomhedskonsulenter/
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Holbæk

Roskilde

København

Ringsted

Slagelse

Næstved

Køge

Vordingborg

Kalundborg

Som en af Danmarks største erhvervsskoler og ditto kursus-
udbydere kan vi tilbyde unikke kursusforhold og undervisning 
af eksperter på hver deres område.



ZBC
Selandia Park 6

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888
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