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KURSUSGUIDE
VI UDDANNER
TIL FREMTIDEN
KURSUSCENTRET.NU

>>

Akademiuddannelser • Medarbejder- og organisationsudvikling
Bæredygtighed • Transport og logistik • Byggeri og teknik
Auto • Svejsning og metal • Industri og teknologi
Grønt område og landbrug • Mad og jordbrug
It og digitalisering • Fiskeri

KURSUSCENTRET.NU
– EN GOD INVESTERING I FREMTIDEN
Kompetenceudvikling og læring er en livslang proces. Det er
dit ansvar at sikre, at dine kompetencer til stadighed er tidssvarende og tilpasset arbejdsmarkedets skiftende behov, så
du fortsat kan bidrage til din egen og til din arbejdsplads’ udvikling – men vi står klar til at hjælpe.
På virksomhedsniveau står vi klar til at bidrage med spændende kursusforløb målrettet de områder, der er relevante for
netop jeres virksomhed og forretningsstrategi. Det kan være
alt lige fra processer omkring lean, intern kultur og kommunikation til de mere teknisk faglige kompetencer. Mulighederne
er mange.

HER OG NU !
SE HVILKE KURSER DER
ER LEDIGE PLADSER PÅ!

SCAN

MIG

Uanset om du er faglært, ufaglært, højtuddannet, leder eller
ledig, har vi kurser, der matcher dine ønsker og behov. Scan
QR-koden og få et overblik over de kommende ugers kurser
med ledige pladser.

Du er altid velkommen til at kontakte vores konsulenter:

KONSULENTER TRÆFFES PÅ
TELEFON 99 19 19 07
Janni Kaarfast Thousgaard
Mail: jkt@eucnordvest.dk

Rikke Scheele-Simonsen
Mail: rss@eucnordvest.dk

SKRÆDDERSYEDE FORLØB
Vi har mere end 230 forskellige kurser i kursuskataloget, så der
er en bred pallette at vælge ud fra. Skulle de planlagte kurser
ikke matche jeres virksomheds ønsker og behov 100%, hører vi
gerne fra jer. Så har vi nemlig mulighed for at udvikle en kundetilpasset løsning, hvor I får et kursus, der er nøje tilpasset jeres
specifikke ønsker og behov. Kontakt én af vores konsulenter for
yderligere information.

SCAN

MIG
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SCAN

MIG

MEDARBEJDER OG
ORGANISATIONSUDVIKLING

Samarbejde og kommunikation
Er du en stærk kommunikatør? Føler du, at du kan bruge dine kommunikative evner strategisk som et ledelsesværktøj? Og er du i stand til at
balancere på det knivsæg, det indimellem kan være, at navigere kommunikativt korrekt i konfliktsituationer, og når der opstår kulturelle barrierer med videre? Vi udbyder en perlerække af spændende kurser inden
for samarbejde og kommunikation, som helt sikkert vil kunne klæde dig
på til opgaven.

Administration og ledelse
Er du en stærk leder? Kan du facilitere innovationsprocesser og forandringsprocesser, føre projekter fra idé til virkelig, føre svære samtaler og
evne forhandlingsteknikkens svære kunst? Kan du, kort sagt, håndtere situationsbestemt ledelse? Vi har alle værktøjerne – og vi står klar til at dele
dem med dig.

Lean og arbejdets organisering
Der er ingen grund til at hoppe over, hvor gærdet er højst. Især ikke, hvis
man med få greb kan strømline arbejdsgangene og opnå samme - eller
bedre - resultater. Vi står klar med masser af viden og inspiration, som vi
brænder for at give videre. Så tag et kig på vores kursusudbud - vi har helt
sikkert ét eller flere kurser, der kan klæde dig på til at blive endnu stærkere til at organisere arbejdsgangene i din virksomhed.

Arbejdsmiljø
Har du styr på arbejdsmiljøet i forhold til både de psykiske og fysiske
faktorer? Og ved du præcis hvilke ”håndtag”, du skal dreje på i kommunikationen for at få teamsamarbejdet til at køre bedre, for at nedtrappe
konflikter og for at kunne håndtere eventuelle kulturelle barrierer på arbejdspladsen? Hvis ikke står vi klar til at hjælpe. Tjek vores alsidige udbud
af arbejdsmiljøkurser.

Personprofiler
GARUDA – har du brug for et effektivt værktøj, der kan understøtte indsatsen med at sikre personlig udvikling for dine medarbejdere? Eller har
du behov for et fundament, der hviler på mere end blot fingerspitzgefühl,
når du skal sammensætte velfungerende teams? Her er GARUDA et særdeles effektivt samtaleværktøj.
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AKADEMIUDDANNELSE
KORT VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

10.000 KR.
ER DU UFAGLÆRT ELLER FAGLÆRT KAN
DU SØGE OP TIL KR. 10.000 OM ÅRET
TIL AKADEMIUDDANNELSE.

Akademiuddannelserne er for dig, der har lyst og mod på at prøve kræfter
med en kort videregående uddannelse. De fleste deltager på uddannelsen sideløbende med, at de passer deres normale job. Med ét fag pr. halvår,
vil du kunne afslutte en fuld akademiuddannelse på tre år. Eller du kan
gøre som mange andre og blot tage de enkeltfag, der giver mening for dig.
Uddannelserne udbydes af UCN act2learn og gennemføres i et samarbejde mellem UCN act2learn og Kursuscentret.nu.

Styrk dine karrieremuligheder
Med en akademiuddannelse fra Kursuscentret.nu får du mulighed for at
udvikle dine kompetencer og måske specialisere dig inden for et særligt
fagområde. Du får tilført ny, konkret og direkte anvendelig viden, der udvikler dig såvel fagligt som personligt, hvilket ikke kun er til glæde for dig
selv, men i høj grad også for din arbejdsplads.
Akademiuddannelsen er en fleksibel løsning, hvor du kan tage dine fag i
dag- eller aftentimerne alt efter, hvad der passer dig bedst. Uddannelsen
er modulopdelt, så du vælger selv, om du vil gennemføre en fuld akademiuddannelse eller blot vil dygtiggøre dig i enkelte fag.
Scan QR-koden for yderligere information og tilmelding til
de enkelte moduler.
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BÆREDYGTIGHED

I dag står bæredygtighed højt på dagsordenen i alle brancher. Uanset om
du er beskæftiget inden for jordbrug og fødevarer, transport, byggeri, business eller noget helt andet, kan du være sikker på, at det stadigt stigende
fokus på bæredygtige løsninger er kommet for at blive. Det handler i al
enkelthed om at træffe de rette valg og tage ansvar, så vi sammen kan sikre
fremtiden.
Ønsker du at være på forkant med udviklingen? Er du klar til at gå forrest
i den grønne omstilling og give dit bidrag til at sikre en mere bæredygtig
produktion med omtanke for mennesker, dyr og miljø? Så står vi klar til at
klæde dig på med den nyeste viden på området.
Vi udbyder en bred palette af kurser med fokus på bæredygtighed. Vi
tilbyder blandt andet kurser i ledelse af grøn omstilling, cirkulære forretningsmodeller, bæredygtig produktion og cirkulær økonomi med mere.
Kurserne finder du i de respektive fagområders kursusoversigter, men vi har
også lavet en samlet oversigt over kurser med bæredygtighed som fokus,
så du hurtigt kan få et samlet overblik over mulighederne. Scan koden og
tjek det samlede udbud.

ARBEJDSMILJØ

SCAN

MIG

Et godt arbejdsmiljø handler ikke blot om at beskytte medarbejderne – det
er også en god forretning.
Et velfungerende fysisk og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden er med til
at øge medarbejdernes trivsel, motivation og produktivitet. Modsat kan et
dårligt arbejdsmiljø resultere i mange sygemeldinger og hyppig udskiftning i medarbejderstaben, hvilket kan gøre det svært at skabe stabilitet,
kontinuitet, fremdrift og – i sidste ende - succes.
Arbejdsmiljøet bør, med andre ord, stå højt på dagsordenen i alle virksomheder. Derfor har vi også sikret, at vores kursuskatalog tæller et særdeles bredt udvalg af forskellige arbejdsmiljøkurser. Såvel generelle som
fagspecifikke. Du finder kurserne i de respektive fagområders kursusoversigter, men herudover har vi samlet de kurser, der har relevans på tværs
af brancherne, i én oversigt, så du hurtigt kan danne dig et overblik over
mulighederne. Scan QR-koden og få en opdateret oversigt over udbuddet.
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TRANSPORT OG LOGISTIK

Vejgodstransport
Er vejen din arbejdsplads? Og har du i så fald fuldstændig styr på hele
spektret fra lastsikring og stuvning af gods til EU-kørsel, køre-/hviletidsbestemmelser, energirigtig kørsel og transport af farligt gods? Eller er det
måske blot kompetencerne til at føre gaffeltruck, du mangler? Uanset dit
behov, har vi kurset for dig.

Personbefordring
Mangler du den nødvendige certificering for at kunne arbejde med fx
personbefordring af buspassagerer, handicappede eller sygdoms- og
alderssvækkede passagerer? Eller er det måske EU-efteruddannelse for
buschauffører, du er på udkig efter? Så er du kommet til rette sted.

Lager og logistik
Kan du håndtere en gaffeltruck, en mobilkran eller en teleskoplæsser?
Er du erfaren i brugen af diagramark og kontrol-apparater? Og ved du
præcis, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af uheld og ulykker på arbejdspladsen? Hvis ikke, så tjek kursusudbuddet – vi kan hurtigt klæde
dig godt på til et job i lagerbranchen.
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BYGGERI OG TEKNIK

Tømrer
Trænger du til at få ajourført din viden om bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivningen? Vil du gerne lære mere om energioptimering, udbedring af råd og svamp eller måske lufttæthed ved nye boliger? Så tjek
vores udbud af kurser for tømrerbranchen.

Murer
Har du fuldstændig styr på tyndpus og microtopping? Er du opdateret
på din viden om radonsikring? Og er du tilstrækkelig klædt på til at tage
de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger ved forskellige
typer arbejde med kold asfalt og bitumen? Vi udbyder målrettede kurser
for dig i murerbranchen.

El-teknik og IT
Har du kompetencerne til at arbejde på installationer under spænding?
Og ved du, hvad du skal tage af forholdsregler, hvis du skal arbejde med
epoxy og isocyanater? Vi udbyder flere spændende kurser for dig, der arbejder med El-teknik og IT.
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MIG

AUTO OG VARMT ARBEJDE

Er du 100% opdateret på den nyeste viden omkring alt fra fejlfinding på
CAN-bus, forureningsnedsættende systemer, aircondition og klimaanlæg
til commonrail-motorstyring og sikkerhedsforantstaltninger? Hvis ikke, så
står vi i Autocentret klar med et skarpt kursusudbud, der kan hjælpe dig i
mål.
7

SCAN

MIG

SVEJSNING OG METAL

Jern og metal
Er du på udkig efter kurser i CAD og GPS? Eller er det måske arbejdsmiljø
og sikkerhed, du gerne vil tune ind på? Scan QR-koden og tjek vores kursusudbud inden for jern og metal.

Åbent svejsecenter
Kom på kursus, når det passer ind i din kalender.
Åbent Værksted har dag-til-dag tilmelding og udbyder en række spændende fag- og certifikatkurser i både sort og rustfri samt forskellige svejseprocesser.

INDUSTRI OG TEKNOLOGI

SCAN

MIG

Teknologi og 3D
Har du erfaring med 3D-print og Additiv Manufacturing? Og er du skarp til
designoptimering i CAD og Cam-fræsning på CAD-filer? Hvis ikke, så står
vi klar til at hjælpe. Tjek vores kurser via QR-koden.

Robotteknologi
Er du opdateret på alt, hvad der er værd at vide om programmering, fejlfinding og generel håndtering af industrirobotter? Og er du up-to-date på
alle relevante krav vedrørende kvalitet og sikkerhedsprocedurer? Hvis ikke
bør du tjekke vores kursusudbud inden for robotteknologi.

Åbent Robotcenter
Kom på kursus, når det passer ind i din kalender. Åbent Værksted har dag-til-dag tilmelding og udbyder spændende robotkurser. Tilmeld dig via QR-koden.
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NORDIC FOOD COLLEGE
LANDBRUG

Jord- og landbrug
Er du ansat i landbruget og er du på udkig efter et sprøjtecertifikat, et
kursus i pasning og fodring af husdyr eller vedligeholdelse af landbrugsmaskiner? Vil du gerne vide mere om økologisk produktion? Og er du
opdateret på kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget?
Dette er blot eksempler på den brede pallette af spændende kurser, vi
udbyder for ansatte i landbruget.

SCAN

MIG

NORDIC FOOD COLLEGE
FØDEVARER

Fødevarer
Er køkkenet din arbejdsplads, og savner du inspiration til, hvordan du kan
integrere diverse råvarer i dine retter, kreere sund og velsmagende mad
til fødevareallergikere samt anrette og servere på indbydende vis? Og har
du styr på, hvad der skal til for at sikre, at hygiejnen er i top? Alt dette
– og meget mere – står vi klar til at lære dig. Scan QR-koden og tjek vores
mange spændende kurser.
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IT OG DIGITALISERING
TEKSTBEHANDLING, ØKONOMI, REGNEARK
INTERNET OG SOME SAMT ØVRIG IT

Digitalisering
Oplever du digitalisering som en begrænsning eller forhindring, hvor
systemer og IT-procedurer gør det mere kompliceret at løse dine opgaver? Har du behov for hjælp til at se nye muligheder og optimere
dine kompetencer inden for digitale løsninger? Vi har et bredt udbud af kurser, der giver dig en god grundlæggende forståelse for,
hvordan du kan udnytte de muligheder og forandringer, digitaliseringen fører med sig på din arbejdsplads.

Åbent IT-værksted
Kom på kursus, når det passer ind i din kalender. Åbent IT-værksted har
dag-til-dag tilmelding og udbyder spændende kurser, der kan hjælpe
dig med at navigere ubesværet rundt i regneark, tekstprogrammer, regnskaber og grafiske værktøjer med mere.

IT VÆRKSTED – ÅBENT MANDAG TIL TORSDAG
Thisted i ugerne 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 17-18, 21-22, 25-26
Nykøbing i ugerne 3-4, 7-8, 11-12, 15-16, 19-20, 23-24
Fjerritslev: Hold oprettes efter behov

Åbent IT-forløb
Du kan selv sammensætte dit kursusforløb, så det matcher dine specifikke ønsker og behov. Scan QR-koden og få
adgang til en opdateret kursusoversigt over de kurser, der
udbydes som Åbent IT-forløb

SAMMENSÆT DIT ÅBENT IT-FORLØB
AF FØLGENDE AMU-MÅL:
Tekstbehandling

GRUNDLÆGGENDE

47217
Indskrivning og
formatering af
mindre tekster.
2 dage

LET ØVET

47215
Opstilling og
layout i tekst.
2 dage

Regneark

Hjemmesider
og sociale
medier

Grafik og
præsentation

Økonomi
og løn

45565
Brug af PC på
arbejdspladsen.
3 dage

47218
Anvendelse af
regneark til talbehandling.
2 dage

47341
Sociale medier
som kommunikationskanal i detail
1 dag

44373
Anvendelse af
præsentationsprogrammer.
2 dage

44346
Design og automatisering af
regneark.
2 dage

ØVET

47212
Brug af grafik i et
tekstbehandlingsprogram.
1 dag

40750
Præsentation af
tal i regneark.
1 dag

49556
Anvendelse af
sociale medier i
virksomheden.
3 dage

MEGET
ØVET

44350
Standardisering
af virksomhedens
dokumenter.
1 dag

40748
Anvendelse af
store datamængder i regneark.
1 dag

40342
Design af hjemmesider med CMS.
2 dage

ERFAREN

Email,
kalender- og
styresystem

45859
Billedredigering.
2 dage

47216
Tastaturbetjening
ved brug af
10-fingersystem.
3 dage

ØK - 45965
Placering af
resultat- og
balancekonti.
2 dage

ØK - 47381
Bilagsbehandling
med efterfølgende
kasserapport.
2 dage

44371
Jobrelateret brug
af styresystemer
på PC.
2 dage

ØK - 45969
Daglig registrering
i et økonomistyringprogram.
2 dage

ØK- 45967
Registreringsmetoder ved virksomhedens drift.
2 dage

47293
E-mail til jobbrug
2 dage

ØK - 47382
Anvendelse af periodisk beregning
og registrering.
2 dage

ØK - 45960
Kontering af køb,
salg, drift af biler
og ejendom.
2 dage

40749
Effektiv anvendelse
af E-mail og kalendersystem.
1 dag

ØK - 40008
Årsafslutning af
bogholderiet.
2 dage

40754
Anvendelse af
pivottabeller.
1 dag

LØN - 47379
Udarbejdelse og
afstemning af
lønsedler.
2 dage
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ÅBENT MANDAG TIL TORSDAG
NYKØBING MORS, Limfjordsvej 95 B:

SCAN

MIG

FISKERISKOLEN THYBORØN

VI tilbyder en række forskellige kurser og efteruddannelser inden for
Fiskeri og søsikkerhed. Kurserne afvikles bl.a på Fiskeriskolen i Thyborøn,
der som den eneste skole i landet udbyder fiskeriuddannelsen. Her udbyder vi kurser i alt fra søsikkerhed og medicinkiste til STCW-kurser, radiokommunikation, arbejdsmiljø og sikkerhed med mere.

Søsikkerhed
Har du brug for en duelighedsprøve i motorpasning eller sejlads for fiskere, behov for indsigt i lovgivningen på fiskeriområdet, eller vil du vide mere om kvalitetssikring og mærkning af skånsomt fanget fisk, kabystjeneste for skibsbesætning eller radiokommunikation i havområde? Vi har en bred pallette af relevante
kurser vedr. søsikkerhed.

Medicinkiste
Vi tilbyder kurser og opfølgende kurser – både ambulerende og stationær - i både
kiste B og kiste C. Vi klæder dig på til, at du uden problemer vil kunne påtage dig
rollen som sygdomsbehandler ombord på skibet.

STCW
Har du behov for et brandbekæmpelseskursus eller brandlederkursus? Eller
trænger du blot til at få genopfrisket din viden og kompetencer på området? Vi
har kurser, der er relevante for dig, uanset om du arbejder på fiskeskib, færge eller
turbåd.

11

INFO VEDR. DELTAGELSE
Deltagergebyr:
Priserne i kataloget gælder for deltagere i AMU-målgruppen. Er du ikke i
AMU-målgruppen, henviser vi til priserne på www.kursuscentret.nu

VEU- og befordringsgodtgørelse:
Skal du eller din medarbejder på AMU-kursus, kan du søge VEU-godtgørelse, svarende til højeste dagpengesats. Du kan også søge tilskud til
transport. VEU-godtgørelse er til lønmodtagere i arbejde og til selvstændige erhvervsdrivende. Som hovedregel må man ikke have en uddannelse
på højere niveau end en erhvervsuddannelse.

Prøve ved AMU-kursus
Du skal forvente at AMU-kurserne afsluttes med en prøve. Du bliver
orienteret om prøvens indhold og varighed på første kursusdag.

Afvikling af kurser:
Hvor ikke andet er nævnt, afvikles kurserne fra kl. 8.00 - 15.24.

Kompetencefonde
En kompetenceudviklingsfond er en fond, hvor arbejdsgiveren indbetaler
et beløb for alle ansatte, der er ansat under en overenskomst. Fondene har
fokus på uddannelse og kompetenceudvikling, så medarbejderen bevarer
og styrker muligheden for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
Kompetencefondene bidrager med betaling af kursusudgifter, materialer,
transport og tab af løn under kurset. Der kan også ydes tilskud til kost og
logi, hvis betingelser for dette er opfyldt.
Tilskud fra fondene vil være et supplement til VEU-godtgørelsen. Kontakt
din fagforening for at høre mere om dine muligheder.

Kost og logi
Efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser er der mulighed for kost og logi
efter gældende regler. Det vil sige, at du skal have mere end 120 km i samlet transport tur/retur fra din bopæl/virksomheden og til Kursuscentret,
EUC Nordvest.

THISTED - NYKØBING - FJERRITSLEV - THYBORØN

