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Vi uddanner folk

AMU-Fyn totalløsning i svejsebranchen
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Vi klarer din  
HR-administration  
i forhold til uddannelse
Uddannelsesplanlægning i en virk-
somhed kan være en tung ad min  i-
strativ byrde for de fleste.

AMU-Fyn tilbyder nu en total-
løsning for firmaer i svejse-
branchen, hvor alt fra indkaldelse 
af kursister til afregning af refu-
sions midler varetages af vores 
kursusadministration.

Virksomheden kan herefter kon-
centrere sig om firmaets kernefor-
retninger. 

Totalløsningen er uden merom-
kostninger for virksomheden. 

AMU-Fyn leverer:
• Styring af de enkelte medarbe-

jderes lovpligtige uddannelses-
behov.

• Indkaldelse af medarbejderne 
til rette tid i forhold til aftaler 
og offentlige myndigheder, samt 
tilmelding på www.voksenuddan-
nelse.dk.

• Vi søger refusion for løntab.  
 

For virksomheden  
indebærer dette:
• En fuldmagt fra virksomheden 

til AMU-Fyn for styring af alle 
admini strative rutiner.

• En detaljeret medarbejderover-
sigt med kursusstatus på den 
enkelte samt retningslinjer for 
indkaldelse af medarbejderne.

• Derefter skal virksomheden kun 
melde om nye ansættelser eller 
fratrædelser. 

Uddannelsesplanlægning 
er jo “bare”
• Hvad vil vi?
• Hvad skal vi kunne?
• Hvad kan vi allerede?
• Hvad skal vi tilføres? 

Og derefter 
Hvornår & hvordan?
Naturligvis foregår alt 
sammen i samråd med jer.

Økonomi under  
uddannelsen
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.

Tilmelding og  
yderligere information
 Kursussekretær 
 Mette Nielsen
 Tlf. 63 13 51 02
 mn@amu-fyn.dk
 
 

Gå ind og følg AMU-Fyn på:


