AMU-KURSER INDEN FOR IT

ÅBENT VÆRKSTED - NÅR DET PASSER DIG
GRUNDLÆGGENDE

INDIVIDUEL KOMPETENCE VURDERING (IKV)

TEKSTBEHANDLING

VIDEREGÅENDE

AVANCERET

Tastaturbetjening ved brug af
10-fingersystem - 3 dage (47216)

Brug af grafik i et tekstbe-handlings- Standardisering af virksomhedens
program - 1 dag (47212)
dokumenter - 1 dag ( 44350)

Indskrivning og formatering
af mindre tekster - 2 dage (47217)

Opstillinger og layout i tekst
- 2 dage (47215)

Fletning af dokumenter til
masseproduktion - 1 dag (44354)
Håndtering og strukturering og
længere tekster - 1 dag (47214)
Effektive, individuelle
brugerflader - 1 dag (40022)
Effektiv anvendelse af tekstbehandling - 1 dag (40755)
Samarbejde om dokumenter
- 1 dag (40776)
Anvendelse af ETB til administrative opgaver - 1 dag (40752)
Integration af data mellem adm.
IT-systemer - 2 dage (45782)

REGNEARK

Anvendelse af regneark
til enkle beregninger - 2 dage
(47218)

Design og automatisering af
regneark - 2 dage
(44346)

Præsentation af tal i regneark
- 1 dag (40750)
Anvendelse af store datamængder
i regneark - 1 dag (40748)
Anvendelse af pivottabeller
- 1 dag (40754)

DATABASE

STYRESYSTEM

Oprettelse af database
til jobbrug - 2 dage (44337)

Oprette brugerflader og
udskrifter i database 2 dage
(44340)

Jobrelateret brug af
styresystem på pc - 2 dage (44371)
Brug af pc på arbejdspladsen
- 3 dage (45565)

MAIL

E-mail til jobbrug - 2 dage
(47293)

Effektiv anvendelse af e-mail
og kalendersystem - 1 dag
(40749)
Virksomhedskommunikation
med e-mail - 2 dage (46486)

INTERNET

Søg og anvend informationer fra
internettet - 1 dag (49770)

PRÆSENTATION

Anvendelse af præsentationsprogrammer - 2 dage (44373)

DTP (LAYOUT)

BILLEDBEHANDLING

Grundlæggende videooptagelse
og redigering - 2 dage (48754)

Billedredigering i medarbejderens
jobfunktion - 2 dage (45859)

LEARNMARK.DK/AMU-KURSER

VI ANBEFALER

Vi anbefaler at
AMU-kurserne tages i
rækkefølgen fra venstre
mod højre eller efter
tilsvarende
kvalifikationer.

UDDANNELSESPLAN

Der er mulighed for at
få lavet en individuel
uddannelsesplan på
kurset.

ÅBNINGSTID

Vi afholder ovenstående
AMU-kurser i åbent
værksted mandag til
torsdag.

VEU-GODTGØRELSE

Udarbejdelse af publikationer i et
dtp program - 2 dage (49799)

892 kr. pr. dag for personer i
AMU-målgruppen.

KONTAKT

Jannie Lund Sørensen
T: 42127239
E: jsn@learnmark.dk.

