AMU-Fyn totalløsning

Brug din energi rigtigt

Landsdækkende service

Vi ved, at uddannelsesplanlægning
i en virksomhed kan være en tung
administrativ byrde for de fleste.

Det skal være nemt og bekvemt at
sende medarbejderne på kursus eller
uddannelse – også selvom du har
medarbejdere i andre landsdele.

AMU-Fyn tilbyder derfor en total
løsning for firmaer i transportbranchen, hvor alt fra indkaldelse til
afregning af refusionsmidler vare
tages af os.
Vi kan hjælpe med:
• At holde øje med udløbsdatoen
på de lovpligtige beviser
• Tilmelding/indkaldelse af med
arbejdere til efteruddannelse
• Vejledning om kompetencefonde
• Refusion for løntab inkl. kompetencefonde
• Vejledning og rådgivning omkring
uddannelse
• RealKompetenceVurdering (RKV)
af medarbejderne
Med AMU-Fyns totalløsning får
du en kompetent og professionel
samarbejdspartner. Brug energien på
virksomhedens kerneforretninger og
lad os klare det administrative bøvl
med uddannelse.

Derfor har vi et samarbejde med
AMU Transport Danmark, der
gør det muligt at tilmelde medarbejderen på en uddannelses
institution, som ligger i nærheden
af, hvor medarbejderen bor.

En forskel for miljøet
På AMU-Fyn vil vi gerne gøre en
forskel. Derfor kører vores lastbiler
og busser på Shell GTL Fuel.
Det er et renere brændstof til
dieselmotorer, som reducerer
udledningen af skadelige stoffer fra
vores dieselmotorer med op til 38 %.
Dermed forbedrer vi luftkvaliteten
til gavn for mennesker og nærmiljø.
Og samtidig CO2 kompenserer
vi al den GTL, vi bruger.

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og
yderligere information
Uddannelseskonsulent
Karin Kjerside Sørensen
Tlf. 22 10 41 11
kks@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:

10370320

Med AMU totalløsning får du mere luft i hverdagen
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