Til dig, der er jobsøgende!

MEDICINALINDUSTRI
MÅLRETTET JOB
MEDICO | LEAN

KURSUSCENTER
HILLERØD | HELSINGØR | FREDERIKSSUND | LYNGBY

INTRO TIL MEDICO

29 DAGES UDDANNELSESFORLØB

Danmarks vigtigste erhvervsområde
Vær med til at højne kvaliteten inden for den medicinalindustrielle og
bioteknologiske produktion.

Medicinalindustrien omfatter virksomheder, der fremstiller farmaceutiske råvarer, færdige produkter og udstyr til sundhedssektoren. Det er den
industri, der fremstiller størstedelen af vores medicin - både den kemiske
(tabletter, væsker, cremer m.m.) og den biologiske (vacciner, antistoffer,
hormoner m.m.).

JOBMULIGHEDER
Ved at gennemføre dette forløb, får du
mulighed for at søge arbejde i medicinalindustrien. Du får mange af de kompetencer
og beviser, som producenterne kræver.

Uddannelsen er til dig, som ønsker at arbejde inden for medicinalindustriel
produktion, og giver dig viden om branchen, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol af medicinale produkter. Du lærer at medvirke ved produktion
og kontrol, samt at følge forskrifter og instrukser. Du kommer igennem GMP
regler og ISO standarder, personlig hygiejne og lærer at arbejde under de
forskrifter (SOP’er), som der kræves, når du skal arbejde i et rent og til tider
helt sterilt miljø.

Du kan søge job som operatør, tekniker,
kvalitetsmedarbejder, lager, montør,
håndværker, i rengøring og meget andet.

Vi har landets bedste undervisningsfaciliteter, da vores ren-rum er helt
unikke, og opfylder industriens GMP standarder.

DELTAGERPROFIL
Uddannelsen henvender sig til alle – både
faglærte og ufaglærte. Det vigtigste er, at
du er omhyggelig, kan lide at lave grundig
dokumentation og kan arbejde i styrede
systemer.

FAG PÅ UDDANNELSEN
AMU

Titel

Dage

Pris kr.

49377

Sikker adfærd i produktionen

1

790,00

49284

Medicinalindustriel produktion GMP1

5

4219,75

49323

Fremstilling af sterile lægemidler, Steril 1

5

4.219,75

49324

Fremstilling af steril batch, Steril 2

10

8.219,50

49293

GMP i praksis, GMP2

3

1.819,90

40919

Kvalitetskontrol for medicooperatører

5

4.219,75

29

24.288,60

Ialt

Se mere på unord.dk for målbeskrivelser af uddannelsesfagene,
datoer, lovgivning m.m.

NYSGERRIG?
Vil du vide mere om dine mulighede, så er
du velkommen til at kontakte:
Kursussekretær
Tine B. Riber
T. 48 22 53 03
M. kursusadm@unord.dk
Uddannelseskonsulent
Svend-Ove A. Pedersen
T. 24 86 99 05
M. svop@unord.dk

LEAN-KØREKORT

10 DAGES UDDANNELSESFORLØB

En uddannelse tæt på virkeligheden
Med et LEAN-kørekort får du et grundlæggende kendskab til LEAN.

LEAN-kørekortet er udviklet i samarbejde med Dansk Industri og er en praksisnær uddannelse, hvilket betyder, at du trænes til at anvende de mange
værktøjer indenfor LEAN og kan dermed umiddelbart efter gennemført
uddannelse, deltage aktivt i LEAN-arbejdet i virksomheden.
Mange har den opfattelse, at LEAN kun er anvendeligt i produktionen, men
flere og flere har fået øjnene op for at LEAN-værktøjerne kan anvendes på
alle områder – og resultatet er det samme: Optimering af procedurer og
arbejdsgange.
DU FÅR
Viden og værktøjer, der giver dig mulighed for at indgå i LEAN-projekter,
og dermed får du mulighed for at byde ind med bl.a. forslag til forbedringer
og optimering.
Praktisk træning i anvendelse af LEAN-værktøjerne.
Større forståelse for helheden og forbedret samarbejde på tværs af
arbejdspladsen.
FAG PÅ UDDANNELSEN
AMU

Titel

Dage

Pris kr.

40658

Produktionsoptimering v.h.a. Lean

1

790,00

49086

Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen

5

3.070,00

43939

Systematisk problemløsning for operatører

2

1.360,00

47085

LEAN-support i produktionen

2

1.360,00

10

6.580,00

Ialt

Se mere på unord.dk for målbeskrivelser af uddannelsesfagene,
datoer, lovgivning m.m.

JOBMULIGHEDER
Mange virksomheder inden for forskellige brancher efterspørger medarbejdere
med kendskab til LEAN. Det kan være alle
former inden for produktion, lagerarbejde,
adminstrative opgaver, laboratorieopgaver, operatører og meget mere.
UDBYTTE
Du forstår effekten af LEAN, og du kan
bidrage til at få LEAN-processer til at køre.
Du bliver klædt på til at hjælpe til med at
styrke virksomhedens udvikling, vækst og
resultater. Efter gennemført uddannelsesforløb får du etLEAN-kørekort som bevis.

NYSGERRIG?
Vil du vide mere om dine mulighede, så er
du velkommen til at kontakte:
Kursussekretær
Tine B. Riber
T. 48 22 53 03
M. kursusadm@unord.dk
Uddannelseskonsulent
Svend-Ove A. Pedersen
T. 24 86 99 05
M. svop@unord.dk

Er du jobsøgende?
Som jobsøgende, skal du have godkendelse af dit jobcenter for deltagelse i uddannelsesforløbene. Jobcentret
afholder udgiften til deltagerbetalingen.
Hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du
selv vælge hvilke arbejdsmarkedsuddannelser, du ønsker
at deltage i - dog skal de være godkendt på positivlisten,
hvilket alle vores uddannelsesforløb er.
Du kan selv sammensætte din kursuspakke inden for din
ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Du har i alt 30 dage,

du kan disponere over, og dit jobcenter afholder udgiften
for deltagerbetalingen.
Ønsker du at supplere med andre uddannelser, eller har
du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du ansøge
dit Jobcenter om en jobplan.
Vi tager forbehold for lovgivningsmæssige ændringer,
der kan have indflydelse på pris, varighed, målgrupppe og
indhold. Se mere på unord.dk.

Nordsjællands største
kursus- og uddannelsescenter
Hvert år kompetenceudvikler vi mere end 10.000 kursister. Og det er ikke
tilfældigt, at så mange vælger os.
På U/NORD opkvaliﬁcerer vi dig som jobsøgende, gennem uddannelsesforløb, som er målrettet behovet ude i det danske erhvervsliv.
Vores faguddannede professionelle undervisere og det øvrige personale er
altid klar til at give dig en god oplevelse.
Hvis du ikke lige ﬁnder det du har brug for i dette katalog, så lad dig inspirere på unord.dk.
Vi tilbyder bl.a. også kurser og uddannelser inden for:
Ledelse.
Chaufførområdet.
Rengøringsområdet.
Hotelbranchen.
Byggeri & Håndværk.
Personlig udvikling & HR.
It & Administration og mange flere.

KURSUSCENTER

Kursuscenter

PEDER OXES ALLÉ 4, 3400 HILLERØD

T. 48 29 00 00 | W. unord.dk | M. info@unord.dk

