
På kurset lærer du at afklare og dokumentere dine egne kompe-
tencer, samt beskrive dine ønsker og faglige kunnen, i forhold til 
givne jobs på et omskifteligt arbejdsmarked.

INDHOLD
• Du udarbejder et oplæg til et master CV.
• Du får afklaret, hvad du kan tilbyde personligt, fagligt og 

alment.
• Du kan efter kurset beskrive dine ønsker, hvad du kan 

tilbyde og dine mål i forhold til job eller uddannelse.
• Du får indsigt i det offentlige uddannelsessystem, herunder 

brug af realkompetencevurdering, så du kan planlægge 
eventuel videre-/efteruddannelse. 

• Du får redskaber til at formidle det du kan og vil, ved en 
ansættelses- eller MUS-samtale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÅLGRUPPE
Målgruppen er både ansatte og ledige, der ønsker at
• få synliggjort aktuelle kompetencer
• lave en plan for videreudvikling 
• få hjælp til at gå vejen fra ufaglært til faglært via en er-

hvervsuddannelse for voksne (EUV) 
• kvalificere MUS-samtalen og/eller jobsamtalen.
 

UDBYTTE
For medarbejdere og virksomheder kan forløbet fx medvirke til at 
arbejde målrettet med strategisk kompetenceudvikling i forhold til 
MUS-samtalen, omskoling til et andet job i virksomheden eller en 
hjælp til medarbejdere i forhold til omstruktureringer. 

Er du ledig kan kurset være en god start for at komme godt i 
gang med din fremtidige jobsøgning og uddannelsesplanlægning. 
Måske har du erfaringer fra et jobområde og ønsker nu at bruge 
dine erfaringer og blive faglært?

På kurset kommer du til at arbejde ud fra det du kan, hen 
imod det du vil. Du får mulighed for at identificere og doku-
mentere hvad du kan og hvad du vil, i forhold til din fremtid på 
arbejdsmar¬kedet. Vi har fokus på din personlige adfærd som en 
stærk side. Vi træner dig i at formidle dine kompetencer.

Dine erfaringer kommer til at indgå som en del af processen, og 
du får tilført ny viden og inspiration til dit fremtidige arbejdsliv. 
Kurset afsluttes med en konkret plan for din efter-/videre- 
uddannelse.

04
86

2

DEN PERSONLIGE 
UDDANNELSES- OG JOBPLAN  FÅ OVERBLIK OVER DINE KOMPETENCER  
I FORHOLD TIL JOB OG UDDANNELSE

SE PRAKTISK INFO PÅ BAGSIDEN

VÆLG DIT FOKUS 
1. Arbejd med din kompetenceprofil – for dig der 

skal til MUS samtale
2. Udarbejd et oplæg til et CV – for dig der er ledig
3. Arbejd med minkompetencemappe.dk – for dig 

der vil vurderes op imod en uddannelse eller  
uddannelsespakke.



LEARNMARK.DK/KURSER

KURSUS
Den personlige uddannelses- og jobplan 

Kursusnr.: 47632

KURSUSSTED
Learnmark Efteruddannelse 
Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens 

VARIGHED
2 kursusdage. Mødetid kl. 08.00 – 15.24.

Kurset afvikles på Åbent værksted, med digitaliseret materiale.  
Vi anbefaler, at du har kendskab til it-kurserne:  

• 47217 – Indskrivning og formatering af mindre tekster
• 46489 – Informationssøgning på nettet
• 47293 – E-mail til jobbrug

Det vil sikre, at du får det optimale udbytte af kurset.

DELTAGERBETALING
Kurset er taxameterfinansieret for AMU-målgruppen.
Deltagere udenfor AMU-målgruppen skal betale fuld takst.  
Ring og hør nærmere på T: 88 16 36 00.

VEU-GODTGØRELSE
Der kan ydes VEU-godtgørelse efter gældende regler.  
VEU-godtgørelsen søges på www.efteruddannelse.dk.

BEVISER
Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus. 

LEDIGE
Ledige skal lave en aftale med jobcenteret eller kommunen.

MERE INFO
Jannie Lund Sørensen
M:42127239 E: jsn@learnmark.dk

HUSK NEM-ID

PRAKTISK INFO

TILMELDING
Er du i arbejde, skal du tilmelde dig på  
www.efteruddannelse.dk.  
Find kurset via søgefeltet øverst på siden. 
 
Er du ledig, skal du kontakte  jobcenteret  
for godkendelse.


