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IT

SE DINE  
MULIGHEDER
MED 6 UGERS JOBRETTET KURSUS

HVORNÅR KAN  
DU SØGE OM 6  
UGERS JOBRETTET  
UDDANNELSE?
Du kan søge om jobrettet uddannelse 
5 uger efter din første dag som ledig. 
Perioden du kan tage uddannelse er 
dog afhængig af om du er over eller 
under 25 år. Er du fyldt 25, har du 9 
måneder af din ledighed til at gennem-
føre din jobrettede uddannelse. Er du 
under 25, skal du gennemføre den job-
rettede uddannelse inden for de første 
6 måneder af din ledighed.

Retten som udgangspunkt opnås efter 
5 ugers ledighed. Nogle kurser er dog 
i en forsøgsperiode på to år ikke om-
fattet af denne karensperiode og kan 
derfor påbegyndes fra første ledig-
hedsdag.

HVAD GØR DU NU?
Kontakt en kursuskonsulent i Kursus-
centret på EUC Nordvest – så kan vi 
sammen tage en snak om dine ønsker 
og muligheder for kurser.

6 ugers jobrettet uddannelse erstatter pr. 1. januar 2015 den tid-
ligere mulighed for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Fra og med den 
1. marts 2017 kan du selv sammensætte din jobrettede uddannel-
sespakke, inden for det brancheområde, du har valgt. Det gør det 
nemmere for dig at kombinere de kurser, du ønsker.
* Kurset udbydes ikke på EUC Nordvest, men vi er behjælpelig med 
at finde kurset på en anden uddannelsesinstitution.

Folderen er ment som inspiration og indeholder kun et ud-

pluk af alle de muligheder du har for at sammensætte dit 

eget spændende uddannelsesforløb. Du kan kontakte en af 

kursuscentrets uddannelseskonsulenter for at få vejledning.

ADGANGSKRITERIER  
FOR 6 UGERS JOBRETTET  
UDDANNELSE:

Du er ledig, dagpengemodtager og ufaglært

Eller du er ledig, dagpengemodtager og faglært

Eller du er ledig, dagpengemodtager og har både en  
erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse



IT

48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2 dg
44004 Systemstillads - opstilling mv. 15 dg.
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B 7 dg.
46588 Evakuering og redning inden for byggeri og montage* 2 dg.
 

PÅ VEJ TIL STILLADSMONTØR

Denne uddannelsespakke kan tages 

inden for erhvervsgruppen: 

BYGGE OG ANLÆG
 
Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på listen på tværs af de foreslå-
ede uddannelsespakker. 
Du skal dog være opmærksom på, at 
kurserne du vælger, skal være i sam-
me erhvervsgruppe. Det gør det nem-
mere for dig at kombinere de kurser, 
du ønsker.
________________

Varighed:
26 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Lerpyttervej 52, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk



DEN GRUNDLÆGGENDE 
LEDERUDDANNELSE

Den Grundlæggende Lederuddannelse er for dig, der har brug for en 
praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i 
den daglige ledelse, selvom du ikke har en lang teoretisk uddannelses-
baggrund. Uddannelsen har til formål at udvikle dine faglige og person-
lige ledelseskompetencer og er baseret på læringsformer, som er akti-
vitets- og erfaringsbaserede. 

Du får derfor mulighed for hele tiden at forholde det du lærer til din 
egen hverdag og erfaringer. 

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse  3 dg.
47751 Kommunikation som ledelsesværktøj 2 dg.
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 2 dg.
47753 Ledelse og samarbejde 3 dg.
47754 Mødeledelse 1 dg.
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse  2 dg.

Denne uddannelsespakke kan tages 
inden for følgende erhvervsgrupper: 

HOTEL, RESTAURATION,   
KØKKEN OG KANTINE
KONTOR, ADMINISTRATION, 
REGNSKAB OG FINANS
LEDELSE
SALG, INDKØB OG  
MARKEDSFØRING

Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.
________________

Varighed:
13 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Lerpyttervej 52, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Mie Ernst Jensen
Tlf. nr. 9272 9843 
Email: mej@eucnordvest.dk



ADMINISTRATIV 
IT / SUPERBRUGER

Opgradér dine kompetencer med det mål at blive virksomhedens 
professionelle bruger af relevante it- & kommunikationsværktøjer. 
Forløbet tilgodeser både dig, som ønsker et brush-up inden for dine 
nuværende administrative jobfunktioner og dig, som måske har et 
ønske om at skifte branche og derfor har brug for nye kompetencer 
inden for it og administration. Forløbet henvender sig til medarbej-
dere bredt indenfor den offentlige og private sektor.

40748 Anvendelse af store datamængder i regneark 1 dg.
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 1 dg.
40754 Anvendelse af pivot-tabeller 1 dg.
44346 Design og automatisering af regneark 2 dg.
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 dg.
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 dg.
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 dg.
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 1 dg.
47214 Håndtering og strukturering af længere tekster 1 dg.
47215 Opstillinger og layout i tekst 2 dg.
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 dg.
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 dg.
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2 dg.
45782 Integration af data mellem adm. it-systemer 2 dg.
40750 Præsentation af tal i regneark  1 dg.
40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling* 1 dg.
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job* 1 dg.
40776 Samarbejde om dokumenter* 1 dg. 
40804 Elektronisk korrektur med PDF* 1 dg.
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer* 2 dg.
44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database*  2 dg.

Denne uddannelsespakke kan tages 
inden for følgende erhvervsgrupper:

HOTEL, RESTAURATION,   
KØKKEN OG KANTINE
LEDELSE
MEDIE, KULTUR,  
TURISME, IDRÆT OG 
UNDERHOLDNING
KONTOR, ADMINISTRATION, 
REGNSKAB OG FINANS
SALG, INDKØB OG  
MARKEDSFØRING

Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.
________________

Varighed: 30 dage

Kursussted: EUC Nordvest
Lerpyttervej 52, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk
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Et grundlæggende must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i arbejdet 
med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer. 

40750 Præsentation af tal i regneark 1 dg.
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc  2 dg.
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 dg.
45565 Brug af pc på arbejdspladsen 3 dg.
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug 1 dg.
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug 1 dg.
47215 Opstillinger og layout i tekst 2 dg.
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem 3 dg.
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 dg.
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 dg.
47293 E-mail til jobbrug 2 dg.
 

Denne uddannelsespakke kan tages 

inden for følgende erhvervsgrupper: 

KONTOR, ADMINISTRATION, 
REGNSKAB OG FINANS
LEDELSE
MEDIE, KULTUR,  
TURISME, IDRÆT OG  
UNDERHOLDNING
SALG, INDKØB OG  
MARKEDSFØRING
 
Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.
________________

Varighed: 21 dage

Kursussted:
EUC Nordvest  
Lerpyttervej 52, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk

GRUNDLÆGGENDE IT
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Uddannelsesforløbet stiler mod jobfunktioner i både den offentlige og 
private sektor, som omhandler administration med særlig vægt på tal 
og økonomi.

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2 dg.
40008 Årsafslutning af bogholderiet 2 dg.
44346 Design og automatisering af regneark 2 dg.
45958 Økonomiske styring af lageret 2 dg.
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2 dg.
45961 Kreditorstyring 1 dg.
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 dg.
45963 Konteringsinstrukser 1 dg.
45964 Debitorstyring 2 dg.
45965 Placering af resultat- og balancekonti 2 dg.
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 dg.
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 2 dg.
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 dg.
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 dg.
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 dg.
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 dg.
 

Denne uddannelsespakke kan tages 
inden for følgende erhvervsgrupper:  

KONTOR, ADMINISTRATION, 
REGNSKAB OG FINANS
LEDELSE
MEDIE, KULTUR, TURISME, 
IDRÆT OG UNDERHOLDNING
SALG, INDKØB OG  
MARKEDSFØRING
 
Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.
________________

Varighed: 30 dage

Kursussted:
EUC Nordvest  
Lerpyttervej 52, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk

GRUNDLÆGGENDE REGNSKAB
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Alle virksomheder har brug for medarbejdere med uddannelse og ind-
sigt i administration, hvad enten de er store eller små. Hvis du gerne vil 
udvikle dig inden for administration, har vi et grundlæggende kursus 
til dig. Du vil blive præsenteret for mål og strategier for administrative 
medarbejdere, skriftlig kommunikation og tekstformulering, elemen-
tær brug af regneark samt brug af internettets mange muligheder. På 
regnskabsdelen vil du kunne lære at behandle kontotyper og kasserap-
porter, du kan lære fakturahåndtering og andre vigtige funktioner inden 
for virksomhedens regnskab.

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 dg.
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 dg.
45965 Placering af resultat- og balancekonti 2 dg.
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 2 dg.
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug 1 dg.
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 dg.
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 dg.
47293 E-mail til jobbrug 2 dg.
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 dg.
44377 Møde- og konferencetilrettelæggelse* 3 dg.
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde* 1 dg.
47298 Referat- og notatteknik* 2 dg.
47299 Skriftlig kommunikation – sprog og sprogbrug* 2 dg.
47300 Tekster på papir – formulering og opbygning* 2 dg.
 

Denne uddannelsespakke kan tages 
inden for følgende erhvervsgrupper: 

KONTOR, ADMINISTRATION, 
REGNSKAB OG FINANS
MEDIE, KULTUR,  
TURISME, IDRÆT OG  
UNDERHOLDNING
SALG, INDKØB OG  
MARKEDSFØRING

Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.
________________

Varighed: 30 dage

Kursussted:
EUC Nordvest  
Lerpyttervej 52, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk

GRUNDLÆGGENDE  
ADMINISTRATION



FRONTMEDARBEJDER 
INDEN FOR SALG, SERVICE OG  
ANDEN KUNDEBETJENING

Uddannelsesforløbet for dig, der er virksomhedens første møde med 
kunden fx som kundeservicemedarbejder, salgskonsulent, service- 
medarbejder, kundekonsulent, receptionist.
 

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 1 dg.
40750 Præsentation af tal i regneark 1 dg.
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 dg.
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 dg.
44979 Jobrelateret fremmedsprog med balsalt ordforråd 5 dg.
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden 2 dg.
47215 Opstillinger og layout i tekst 2 dg.
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 dg.
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 dg.
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 dg.
40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling* 1 dg.
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen* 1 dg.
47189 Online kundeservice og -rådgivning* 2 dg.
47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner* 2 dg.
47296 Kundeservice i administrative funktioner * 1 dg.
47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde* 1 dg.
47300 Tekster på papir - formulering og opbygning* 2 dg.

Denne uddannelsespakke kan tages 
inden for følgende erhvervsgrupper:

HOTEL, RESTAURATION,   
KØKKEN OG KANTINE
KONTOR, ADMINISTRATION, 
REGNSKAB OG FINANS
MEDIE OG KULTUR, TU-
RISME, IDRÆT OG UNDER-
HOLDNING
SALG, INDKØB OG  
MARKEDSFØRING

Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.
________________

Varighed:
29 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Lerpyttervej 52, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk



VEJ IND I  
GASTRONOMIENS VERDEN

Uddannelsesforløbet retter sig mod beskæftigelse inden for gastro-
nomiens verden for personer, som ikke har erfaring eller uddannelse 
inden for branchen. Du vil kunne komme til at arbejde med alle dele 
af processen fra klargøring til tilberedning af retter og håndteringen af 
services efter brug. Gennem forløbet opnår du indblik i hygiejne, råvarer 
tilberedningsmetoder, prisberegning, arbejdsmiljø mm. Forløbet er for 
dig, der ønsker en vej ind i den gastronomiske verden.

45818 Almen fødevarehygiejne 3 dg.
47667 Årstidernes råvarer i måltiderne  2 dg.
46816 Prisberegning i den daglige madproduktion 2 dg.
40392 Ergonimo indenfor faglærte og ufaglærte job  2 dg. 
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2 dg. 
47350 Råvarer i køkkenet* 2 dg.
45491 Grundtilberedning i restaurant og kantine* 5 dg.
47256 Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen* 3 dg.
47066 Sund og velsmagende mad til voksne* 3 dg.
44608 Anretning af mad i cafeteria og kantine* 4 dg.
47692 Salg og service i gæstebetjening* 2 dg.

Denne uddannelsespakke kan tages 

inden for erhvervsgruppen: 

HOTEL, RESTAURATION,   
KØKKEN OG KANTINE
 
Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på at kurserne, du væl-
ger, skal være i samme erhvervsgrup-
pe. Det gør det nemmere for dig at 
kombinere de kurser, du ønsker.

________________

Varighed:
24 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Lerpyttervej 52, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk
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Du lærer om mikroorganismer og smitteveje, så du kan tage de nødven-
dige hensyn i planlægningen og udførelsen af det daglige rengørings-
arbejde. Du lærer at anvende egnede midler, redskaber og maskiner til 
rengøring af forskellige materialetyper. Desuden lærer du om rengø-
ring af fødevarevirksomhed. Du lærer at måle og bedømme den udførte 
rengøring. Du lærer om samtale- teknik, så du bedre forstår andres si-
tuation og kan håndtere konflikter. Du lærer at anvende et mailsystem 
samt formulere gode læsevenlige mails.

46549 Grundlæggende rengøringshygiejne 1 dg.
45382 God ergonomi i rengøringsarbejdet 2 dg.
44853 Kommunikation og konflikthåndtering - service 3 dg.
47293 E-mail til jobbrug 2 dg.
47493 Mirkofiberrengøring* 1 dg.
46550 Hygiejne på skoler og institutioner* 2 dg.
47206 Rengøringsmidler og materialekendskab * 3 dg.
43411 Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejdet * 4 dg.
47182 Personlig planlægning af rengøringsarbejdet* 2 dg.
48239 Måling og vurdering af rengøringskvalitet* 3 dg.
47207 Rengøringsudstyr og -metoder* 3 dg.
47208 Service i rengøringsarbejdet* 2 dg.
 

Denne uddannelsespakke kan tages 

inden for erhvervsgruppen: 

RENGØRING, EJENDOMS-
SERVICE OG RENOVATION

Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.

________________

Varighed: 28 dage

Kursussted:
EUC Nordvest  
Lerpyttervej 52, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk

RENGØRING OG SERVICE



INTRO TIL CNC-BEARBEJDNING 

Uddannelsesforløbet er til dig, der ønsker at arbejde med CNC- 
spåntagende bearbejdning inden for jern- og metalindustrien. 
Kursuspakken giver dig et grundlæggende kendskab til de ma-
terialer, værktøjer og maskiner, som bruges i produktionen. Du 
lærer også at tegne enkle emner og bruge måleværktøjer.

47411 CNC fræsning, overvågning og produktion 3 dg.
47412 CNC fræsning, produktion og emnemåling 2 dg.
47448 CNC drejning, overvågning og produktion 3 dg.
47449 CNC drejning, produktion og emnemåling 2 dg.
47450 CNC plan- og profildrejning, programmering 5 dg.
47424 Emnetegning i CAD, introduktion * 5 dg.
47422 Emnetegning i retvinklet projektion* 3 dg.
47423 Tegningsinformation og -fremstilling* 3 dg.
48143 Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd* 1 dg.
47431 Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj* 3 dg.
47280 Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion* 2 dg.

Denne uddannelsespakke kan tages 

inden for erhvervsgruppen: 

JERN, METAL OG AUTO
 
Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.

________________

Varighed:
32 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Kronborgvej 119, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk



INTRO TIL LYSBUE-SVEJSNING

På kurserne lærer du på grundlæggende niveau at svejse med beklæd-
te elektroder, proces 111 (elektrodesvejsning). Der svejses primært 
kantsømme i plader og rør, og der er mulighed for at opnå svejsecerti-
fikat på to af kurserne. I uddannelsesforløbet indgår det lovpligtige §17 
kursus, samt kurset ”Varmt arbejde” (45141).

44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1 dg.
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dg.
44154 Lysbuesvejsning 5 dg.
40086 Lys b. svejs-kants plade/plade 10 dg.
40087 Lys b. svejs-kants plade/rør 10 dg.

Denne uddannelsespakke kan tages 

inden for erhvervsgruppen: 

JERN, METAL OG AUTO
 
Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.

________________

Varighed:
27 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Kronborgvej 119, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk



INTRO TIL TIG-SVEJSNING, SORT

INTRO TIL TIG-SVEJSNING, RUSTFRI

På kurserne lærer du på grundlæggende niveau at svejse TIG-svejsning, 
proces 141 (argonsvejsning). Der svejses både kantsømme og stump-
sømme i plader og rør. Der er mulighed for at opnå svejsecertifikat på 
to af kurserne. I uddannelsesforløbet indgår det lovpligtige §17 kursus 
samt kurset ”Varmt arbejde” (45141)

44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1 dg.
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dg.
44451 TIG-svejsning 5 dg.
40105 TIG-svejs-stumps uleg plade  5 dg.
40106 TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 5 dg.
40107 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 10 dg.

På kurserne lærer du på grundlæggende niveau at svejse TIG-svejsning, 
proces 141 (argonsvejsning) i rustfri plade og rør. Der svejses både kant-
sømme  og stumpsømme i plader og rør, og der er mulighed for at opnå 
svejsecertifikat på to af kurserne. I uddannelsesforløbet indgår det lov-
pligtige §17 kursus samt kurset ”Varmt arbejde” (45141).

44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1 dg.
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dg.
44451 TIG-svejsning 5 dg.
40109 TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 5 dg.
40111 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 4 dg.
40112 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 6 dg.

Denne uddannelsespakke kan tages 
inden for erhvervsgruppen: 

JERN, METAL OG AUTO 
Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.
________________

Varighed: 27 dage

Denne uddannelsespakke kan tages 
inden for erhvervsgruppen: 

JERN, METAL OG AUTO 
Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.
________________

Varighed: 22 dage



INTRO TIL MAG-SVEJSNING 
PROCES 135

På kurserne lærer du på grundlæggende niveau at svejse MAG-svejs-
ning. Der svejses både kantsømme  og stumpsømme i plader og rør, og 
der er mulighed for at opnå svejsecertifikat på to af kurserne.

I uddannelsesforløbet indgår det lovpligtige §17 kursus samt kurset 
”Varmt arbejde” (45141).  

44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1 dg.
45141 Brandforanstaltninger v. gnist- producerende værktøj 1 dg.
40092 MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 5 dg.
40093 MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 10 dg.
40098 MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 5 dg.
40099 MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 10 dg.

Denne uddannelsespakke kan tages 
inden for erhvervsgruppen: 

JERN, METAL OG AUTO 
Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.
________________

Varighed: 32 dage

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk



INTRO TIL GASSVEJSNING

På kurserne lærer du på grundlæggende niveau at svejse gassvejsning, 
proces 311 i rør. Der svejses stumpsømme, og der er mulighed for at 
opnå svejsecertifikat på et af kurserne. I uddannelsesforløbet indgår det 
lovpligtige §17 kursus samt kurset ”Varmt arbejde” (45141).

44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1 dg.
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dg.
44724 Gassvejsning proces 311 5 dg.
44725 Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 5 dg.
44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør 10 dg.

Denne uddannelsespakke kan tages 

inden for erhvervsgruppen: 

JERN, METAL OG AUTO
 
Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.

________________

Varighed:
22 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Kronborgvej 119, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk



SVEJSNING, FJERNVARME,  
MÅLRETTET ØVEDE SVEJSERE

På kurserne lærer du at svejse i fjernvarmerør med svejseprocesserne 
lysbuesvejsning med beklædt elektrode proces 111 (elektrodesvejsning) 
og gassvejsning proces 311. Der kan opnås certifikat på alle kurserne.

40087 Lys b. svejs-kants plade/rør 10 dg.
40091 Lys b svejs-stumps rør alle pos 10 dg.
44726 Gassvejsning af stumpsømme - rør 10 dg.

Denne uddannelsespakke kan tages 

inden for erhvervsgruppen: 

JERN, METAL OG AUTO

BYGGE OG ANLÆG
 
Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.

________________

Varighed:
30 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Kronborgvej 119, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk



ROBOTPROGRAMMERING 

Uddannelsesforløb for faglærte med en træfaglig uddannelse og for 
ufaglærte med kompetencer i træ - og møbelindustrien som ønsker 
kompetencer indenfor Robotbetjening.

42838 Robotter i industrien for operatører 2 dg.
42839 Robotbetjening for operatører 3 dg.
47886 Håndtering med industrirobotter for operatør 5 dg.
47904 Robotteknologi, programmering og indkøring* 5 dg.
42204 Arbejdsmiljø i træindustrien*     5 dg.

Denne uddannelsespakke kan tages 
inden for erhvervsgruppen:

 

TRÆ, MØBEL, GLAS OG 
KERAMIK
 
Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.
________________

Varighed:
20 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Kronborgvej 119, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk



ITIT

Deltageren kan arbejde som ufaglært chauffør og får mulighed for at 
erhverve kørekort til lastbil over 3.500 kg (kategori C) samt CUB bevis.

47854 Godstransport med lastbil 30 dg.
 

Denne uddannelsespakke kan tages 

inden for erhvervsgruppen: 

TRANSPORT, POST,  
LAGER- OG MASKIN-
FØRERARBEJDE 

Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.

________________

Varighed:
30 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk

NY I VEJGODSTRANSPORT



ITIT

Giver ufaglærte chauffører, der allerede er i besiddelse af gyldigt kø-
rekort til lastbil (kørekort kategori C), mulighed for at køre lastbil med 
påhængskøretøj katgori C/E samt erhverve CUB bevis og ADR certifikat.

45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E 20 dg.
47848 EU-Efteruddannelse for gods- chauffører - oblig. del 3 dg.
44722 Køre- og hviletidsregler 1 dg.
47136 Vejen som arbejdsplads – Certifikat 2 dg.
46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3 dg.
45079 Transportpapirer inden for vejtransport* 1 dg.
 

Denne uddannelsespakke kan tages 

inden for erhvervsgruppen: 

TRANSPORT, POST,  
LAGER- OG MASKIN-
FØRERARBEJDE 

Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.

________________

Varighed:
30 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk

VOGNTOG, LOVPLIGTIG  
EFTERUDDANNELSE OG ADR



ITIT

Deltageren kan håndtere lastbilmonterede kraner og får CUB bevis.

48644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis 10 dg.
47848 EU-Efteruddannelse for gods- chauffører - oblig. del 3 dg.
44722 Køre- og hviletidsregler 1 dg.
48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring 1 dg.
40065 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører* 1 dg.
42845 Grundlæggende flakkøretøjer* 2 dg.
48646 Mobile kraner >30 tm* 10 dg.
 

Denne uddannelsespakke kan tages 

inden for erhvervsgruppen: 

TRANSPORT, POST,  
LAGER- OG MASKIN-
FØRERARBEJDE 

Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.

________________

Varighed:
30 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk

LASTBILMONTEREDE KRANER 
SAMT LOVPLIGTIG EFTERUDD.



ITIT

Uddannelsesforløbet indeholder erhvervskørekort til bus samt lovplig-
tig kvalifikationsuddannelse, der giver kompetence som buschauffør.

40531 Personbefordring med bus 30 dg.
 

Denne uddannelsespakke kan tages 

inden for erhvervsgruppen: 

TRANSPORT, POST,  
LAGER- OG MASKIN-
FØRERARBEJDE 

Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.

________________

Varighed:
30 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk

GRUNDUDDANNELSE FOR  

NYE BUSCHAUFFØRER



ITIT

Uddannelsesforløbet henvender sig til jobsøgende buschauffører med 
erhvervskørekort til bus (kørekort D-ep). Uddannelsesforløbet opkvali-
ficerer deltageren i efterspurgte kompetencer og indeholder branche-
certifikater i offentlig servicetrafik, der giver kompetence til at befordre 
syge, ældre og handicappede pasagerer.
Deltageren gennemfører endvidere den obligatoriske efteruddannelse 
som alle chauffører skal gennemgå hvert femte år.

48616 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del 2 dg.
47874 Introduktion til offentlig servicetrafik 1 dg.
48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. 2 dg.
48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring 1 dg.
45644 Kommunikation og kulturforståelse 2 dg.
44722 Køre- og hviletidsregler 1 dg.
45075 Brug af diagramark og kontrolapparat 1 dg.
40883 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik 1 dg.
48617 Ajourføring for rutebuschauffører  2 dg.
45288 Billettering og kundeservice* 3 dg.
44436 Rutebuskørsel* 5 dg.
48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer* 2 dg.
46493 Konflikthåndtering* 3 dg.
40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører* 1 dg.

Denne uddannelsespakke kan tages 

inden for erhvervsgrupper: 

TRANSPORT, POST,  
LAGER- OG MASKIN-
FØRERARBEJDE 

Vær opmærksom på at du frit kan 
sammensætte dit eget forløb af kur-
serne på tværs af de foreslåede ud-
dannelsespakker. Du skal dog være 
opmærksom på, at kurserne du væl-
ger, skal være i samme erhvervs-
gruppe. Det gør det nemmere for dig 
at kombinere de kurser, du ønsker.
________________

Varighed:
27 dage

Kursussted:
EUC Nordvest
Bjørnevej 9, 7700 Thisted

Kontaktperson:
Janni Thousgaard
Tlf. nr. 9272 9842
Email: jkt@eucnordvest.dk

OPKVALIFICERING AF 

BUSCHAUFFØRER  
MED KØREKORT D-EP



Center for Uddannelse og Erhverv

Lerpyttervej 52
DK-7700 Thisted

Limfjordsvej 95 B
DK-7900 Nykøbing M

Tlf. +45 99 19 19 19

kursus@eucnordvest.dk
eucnordvest.dk/kursus

6 ugers jobrettet uddannelse
 

Du kan efter aftale med Jobcentret og din A-kasse deltage i en 

kursuspakke med jobrettet fokus. Se pakkerne, som Kursuscentret 

på EUC Nordvest tilbyder, i denne brochure.

 

Tilmelding 

I samarbejde med Jobcentret skal du udfylde blanket AR 237, som afleveres 

til Kursuscentret på EUC Nordvest. Før endelig kursusdeltagelse skal din 

A-kasse godkende dit kursusvalg.

 

Kontakt 
Har du spørgsmål til kurserne eller andet, er du velkommen til at  

kontakte kursuskonsulent Linda Mouritzen på tlf. 40 29 20 99 eller  

mail lmo@eucnordvest.dk.

Har du læse/staveproblemer?

Tilmeld dig i god tid og fortæl om dit problem.  

Vi kan bestille en IT-rygsæk til dig.

facebook.com/kursuscentret

eller på Linkedin

Kommunikation

Vejledning

IT

Transport
Innovation og 
iværksætteri

Byggeri

OBS! 
Læse- og  

staveproblemer.  

Kontakt os i god tid.

* Kurset udbydes ikke på EUC Nordvest, men 

vi er behjælpelig med at finde kurset på en 

anden uddannelsesinstitution.


