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Vi uddanner folk

Kompetenceplan

Varighed:   2 dage
Kursusnummer:  47632

Den personlige  
uddannelses- og jobplan
Deltageren kan anvende rele-
vante metoder til at dokumen-
tere sine egne kompetencer, fx.  
www. minkompetencemappe.dk og 
personligt udarbejdet CV, samt be-
skrive egne ønsker og faglig kunnen 
i forhold til et omskifteligt arbejds-
marked.

Målet med kurset er at:

• Deltageren kan anvende rele-
vante metoder og værktøjer til 
at afklare og dokumentere egne 
kompetencer, f.eks. www.min-
kompetencemappe.dk  

• Deltageren er bevidst om og kan 
beskrive egne ønsker, potentialer 
og udviklingsområder i forhold 
til nuværende eller fremtidige 
job på et arbejdsmarked i stadig 

forandring. Herunder kan del-
tageren vurdere, hvordan egne 
kompetencer kan bruges i en ny 
job- og branchesammenhæng.

• Deltageren har indsigt i mulighe-
derne i det offentlige uddannel-
sessystem, herunder brug af IKV/
RKV, og kan planlægge eventuel 
videre uddannelse. 

• Deltageren kan formidle egne 
kompetencer ved en ansættel-
sessamtale eller kompetence-
udviklingsbehov ved en medar-
bejderudviklingssamtale (MUS). 
 

Målgruppe: 

Kurset henvender sig til alle ansatte, 
som ønsker at gøre status på sin ar-
bejds- og uddannelsessituation. Der 
er mulighed for at lægge planer for 
fremtiden, både i forhold til nuvæ-
rende job og karriereskift.

Økonomi under uddan-
nelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi-
de.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs-
godtgørelse 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 forbindel-
se med tilmelding til AMU-kurser via 
www.amu-fyn.dk.

Har du spørgsmål?
Job- og Vejledningsværkstedet 
Tlf. 63 13 51 50 / 63 13 51 49
dna@amu-fyn.dk.
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