
Få det digitale overblik og bliv klædt på til 
fremtiden!

Læs mere inde i folderen.

Kursuscentret
euc nordvest

VEU-GODTGØRELSE
Du kan søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. 

* Alle priser er gældende for AMU målgruppen.
AMU målgruppen er kortuddannede med en uddannelse til og med
erhvervsuddannelses - gymnasialt niveau

Hos EUC Nordvest Kursuscentret er vores dygtige konsulentteam altid klar 
til at rådgive dig om det helt rigtige kursus, og vores kursusadministration  
hjælper dig gerne med tilmelding og søgning af VEU-godtgørelse.

Kursusadministrationen, hovedtelefon nr. 99 19 19 19.
Kursuscentrets konsulent:

Rikke Scheele-Simonsen 
Tlf: 40754699

Kursuscentret
euc nordvest

EUC Nordvest Kursuscentret tager forbehold for trykfejl og prisændringer.

DIGITALISERINGS-
KURSER
www.eucnordvest.dk/kursus
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HVAD BETYDER DIGITALISERING  
FOR DIG OG DIN ARBEJDSPLADS?

Der kommer hele tiden nye udfordringer og opgaver til, hvilket giver behov 
for at du skal følge med udviklingen.
Vil du gerne være på forkant, så er vores digitaliseringskursus måske 
noget for dig. Kurset er en vigtig del af rejsen mod mere digitalisering og 
automatisering i industrien.

Intro til digitalisering –  
produktionsmedarbejdere  AMU 47797

Du kan efter kurset anvende virksomhedens digitale enheder/devices f.eks. PC, 
smartphone, tablet, scannere, terminaler og operatørpaneler som et naturligt 
værktøj i sin jobfunktion som produktionsmedarbejder i industrien.
Du opnår grundlæggende viden i, hvordan produktionsdata bliver opsamlet, lagret, 
behandlet og anvendt i en automatiseret industriel produktion. Deltageren får 
introduktion til en aktuel digital software og hardware i en automatiseret industriel 
produktion – herunder datastrømme.

Du lærer at bruge de digitale enheder/devices i forbindelse med digitalt at:
• Registrere og dokumentere produktionsdata
•  Anvende og deltage i revisionen af Standard Operation Procedures (SOP) eller 

tilsvarende
• Forstå, vurdere og handle på information i en produktion
• Tidsregistrere
• Finde og læse relevante sikkerheds-, miljø og kvalitetsforskrifter
•  Forstå virksomhedens ERP system og anvende virksomhedsbaseret  

kommunikation via e-mail, intranet og kalender mv.
• Foretage enkelte informationssøgninger via internettet
• Oprette start- og personlige sider
• Håndtere skrivebord med genveje mv.
• Opkoble på fast- og trådløst netværk
• Bruge internet browser

Du opnår dermed et godt fundament for at modtage yderligere  
instruktion og uddannelse i digitale systemer og enheder/devices  
i en automatiseret industriel virksomhed

Varighed: 5 dage
Pris: 550,-*

HAR DU LYST TIL  
AT LÆRE MERE? 
Så kan vi bl.a. tilbyde  
nedenstående AMU-kurser,  
som kan styrke dig  
endnu mere til fremtiden.

 

It-kurser

Forskellige muligheder inden  
for følgende:
• Grundlæggende regneark
• Videregående regneark
• Mail og kalender

• Grundlæggende database 
• Sociale medier 
• Markedsføring på Facebook

Svejsning, metal og  
teknologi

•  CNC fræsning, enkel programme-
ring og bearbejdning, AMU 47413 
Varighed: 5 dage 
Pris: 590,-*

•  PLC introduktion, automatiske  
 maskiner og anlæg, AMU 44637 
Varighed: 5 dage 
Pris: 590,-*

•  Robotoperatør,  
Forskellige muligheder

se mere på:  
eucnordvest.dk/kursus/alle-kurser-og-uddannelser/

Scan QR-kode
for at se mere
om kurserne

Scan QR-kode
for at se mere
om kurserne

Scan QR-kode
og se video  
om kurset


