Har I styr på refusionsmulighederne?

Refusioner?
Vi hjælper dig
ud af labyrinten

Styrk virksomhedens
kompetencer gennem
medarbejderen
De fleste ansatte har via overens
komsterne ret til to ugers selvvalgt
uddannelse eller kursus. Efteruddannelse er en investering i fremtiden
for både den enkelte medarbejder og
virksomheden.
Medarbejderens faglige kompetencer
styrkes og kan skabe fornyet motivation og trivsel – og på den måde kan
uddannelse være med til at bibringe
positiv forandring for virksomheden.

Der er penge i uddannelse
Når virksomheden sørger for faglig opdatering af medarbejdere gennem uddannelse, er der en række kompetencefonde, der giver virksomheden gode
refusionsmuligheder. Kompetence
fondene er stiftet for at sikre, motivere og understøtte medarbejdernes
mulighed for kompetenceudvikling.

AMU-Fyn har styr på det
Vi ved, at det som virksomhed kan
være svært at finde vej i regler og
muligheder.
På AMU-Fyn er vi ikke kun eksperter i
uddannelser og kurser inden for transportområdet. Vi kan også guide din
virksomhed sikkert gennem refusionslabyrinten, så I får den refusion, som I
er berettiget til.
AMU-Fyn har gjort det nemt og bekvemt for virksomhederne. På AMUFyn er I sikret den helt rigtige vejledning og hjælp til refusion, når medarbejderne skal efteruddannes.
Hvis I som virksomhed kunne tænke
jer en gennemgang af refusionsmulighederne - så kontakt meget gerne en
af AMU-Fyn’s uddannelseskonsulenter.

Eksempler på kompetencefonde:
• IKUF (Industriens Kompetence
UdviklingsFond)
• Håndværkets Udviklingsfond
• Den Kommunale Kompetencefond
• Anlægsgartnerfagets
Kompetencefond
• Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond
• Asfaltbranchens Udviklingsfond
• Transport- og Lagerområdets
Kompetenceudviklingsfond
• Dansk Maskinhandlerforening
• Bygge- og anlægsbranchens
Udviklingsfond
• Dansk Metal 3F Blik- og
Rørarbejderforbundet

Kontakt os for vejledning
og nærmere information:
Uddannelseskonsulent
Karin Kjerside Sørensen
Tlf. 22 10 41 11
kks@amu-fyn.dk

Gå ind og
følg AMU-Fyn på:
Uddannelseskonsulent
Jens Erik Christensen
Tlf. 22 10 41 14
jec@amu-fyn.dk

10561019

Selvom virksomheden skal undvære
medarbejderne i en kortere periode,
så kan det altså vise sig at være en
fordelagtig og billig investering – både
på kort og lang sigt.

Vil I vide mere?

Vi uddanner folk
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