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Få gratis hjælp til administration af  
kurser og efteruddannelse



Har du mistet overblikket 
over, hvornår dine 
medarbejdere skal 
have fornyet deres 
certifikater? Synes du, at 
du bruger for meget tid 
på administrativt arbejde, 
når dine medarbejdere 
skal på kursus? Har du 
brug for en langsigtet plan 
for dine medarbejderes 
efteruddannelse? 

Så kan du vælge en 
totalløsning hos Learnmark 
Efteruddannelse.

Derfor skal du  
vælge totalløsning
1. Du får hjælp til det administrative 

arbejde, planlægning og tilmelding af 
efteruddannelseskurser. 

2. Vi giver besked i god tid inden dine 
medarbejderes lovpligtige certifikater 
skal fornyes (Fx svejsecertifikater, 
kørekort, førerkort, CUB,VUB, ADR, Vejen 
som arbejdsplads mm.). 

3. Vi ansøger VEU-godtgørelse og 
befordringsgodtgørelse efter 
gældende regler. 

4. Vi kan administrere 
kompetencefondsmidler, under 
Pension Danmark. 

5. Learnmark Efteruddannelse kan 
vejlede inden for alle AMU-områder.

6. Hvis du har medarbejdere flere steder 
i landet, finder vi det nærmeste 
uddannelsessted. 

7. Vi kommer gerne ud og vejleder og 
laver uddannelsesplaner for lige netop 

Gratis
 
Learnmark Efteruddannelses totalløsning 
er gratis service for din virksomhed, hvor vi
• styrer den enkelte medarbejders 

lovpligtige uddannelsesbehov
• indkalder medarbejderne til 

rette tid i forhold til aftaler og 
offentlige myndigheder (Lovpligtig 
efteruddannelse og certifikater)

• tilmelder medarbejderne de aftalte 
kurser

• administrerer VEU- og kørselsrefusion 
efter gældende regler. Der er 
også mulighed for administration 
af kompetencefondsmidler, 
såfremt disse administreres af 
PensionDanmark.

Det eneste, vi skal bruge, er
• en fuldmagt, så vi kan håndtere de 

administrative rutiner
• en deltaljeret medarbejderoversigt 

med kursusstatus på den enkelte
• retningslinjer for indkaldelse af 

medarbejderne. 

Herefter skal du kun give os besked i 
forbindelse med nye ansættelser og 
fratrædelser.

Hvis du har medarbejdere flere steder i 
landet, hvor det vil være en fordel, at de 
uddanner sig i deres eget nærområde, så 
hjælper vi i samråd med dig naturligvis 
også med tilmeldingen til lokale 
uddannelsesinstitutioner.
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