Uddannelsesforløb målrettet job
- til dig, der er jobsøgende!
GRUNDLÆGGENDE IT
ADMINISTRATIV IT
SALG & KUNDESERVICE
KONTOR
REGNSKAB
LEDELSE
PROJEKTSTYRING

KURSUSCENTER
HILLERØD | HELSINGØR | FREDERIKSSUND | LYNGBY

VEJEN TIL DIT NYE JOB

EKSEMPLER PÅ BLAND SELV UDDANNELSESFORLØB

BLAND SELV...

Alle uddannelsesforløbene kan blandes og findes på positivlisten. Du vælger selv, hvordan din kombination skal se
ud, men her er til inspiration nogle typiske kombinationer:

Alle uddannelsespakker målrettet job,
som er nævnt i dette katalog, kan tages
på kryds og tværs.
Vi kalder det BLAND SELV.
Hvis du som jobsøgende har ret til
6 ugers selvvalgt uddannelse, kan
du med BLAND SELV frit vælge den
uddannelsespakke, som passer dig og
som kan hjælpe dig skridtet videre mod
job.

UDDANNELSESFORLØB
HOS U/NORD
Arbejdsmarkedet udvikler sig hele tiden, og det er vigtigt, at du følger
med udviklingen, så du fortsat vil være en attraktiv medarbejder i fremtiden. Udvikling betyder også noget for arbejdsglæden og for chancerne
for at få nye arbejdsopgaver og nye udfordringer.

Grundlæggende it					
Administrativ it					
Salg &Kundeservice					
Kontor & Administration				
Grundlæggende ledelse				
Praktisk projektledelse				
Regnskab & Økonomi				

U/NORD kursuscenter er Nordsjællands største udbyder af efteruddannelse til voksne inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), som er
korte forløb, primært rettet mod faglærte og ufaglærte medarbejdere,
men alle kan deltage.
Alle arbejdsmarkedsuddannelser er kompetencegivende, og de fleste
afsluttes med en prøve. Nogle af forløbene giver merit til erhvervsuddannelser, og du kan få lavet en vurdering af dine kompetencer (RKV - Real
Kompetence Vurdering), så du sammen med os kan få sammensat et tilpasset uddannelsesforløb.
Vi er offentligt godkendt til at udbyde over 500 kompetencegivende
arbejdsmarkedsuddannelser.
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SALG &
KUNDESERVICE

+

eller
KONTOR &
ADMINISTRATION

SALG &
KUNDESERVICE

Kursussekretær
Lone Lyngbo
T. 48 22 53 10
M. kursusadm@unord.dk
Uddannelseskonsulent
Linda Marhauer
T. 91 33 00 06
M. salg@unord.dk

Koordinator eller teamlederfunktion
Med en lederuddannelse kombineret med
faglig opkvalificering bliver du i stand til
at varetage ledende eller koordinerende
funktioner inden for dit faglige felt.

>
>
>
>
>
>
>

Teamleder.
Gruppeleder.
Butikschef.
Kundechef.
Disponent.
Lageransvarlig.
Afdelingsleder.

Projektorienteret kundefokus
Hvis du gerne vil arbejde med kunderettede
projekter eller have kundeansvar.

>
>
>

Kundeansvarlig.
Salgskonsulent.
Key Account Manager.

Ledelse og projektstyring
Solid lederuddannelse med fokus både på
team og opgavestyring.

>
>
>
>

Teamleder.
Gruppeleder.
Projektleder.
Projektkoordinator.

GRUNDLÆGGENDE
LEDELSE

PRAKTISK
PROJEKTLEDELSE

+
GRUNDLÆGGENDE
LEDELSE

Salgsassistent.
Callcenter medarbejder.
Kundeservicemedarbejder.
Butiksassistent.
Frontmedarbejder.
Receptionist.

ADMINISTRATIV IT

+

NYSGERRIG?
Vil du høre mere om dine
muligheder inden for de forskellige
uddannelsesforløb, så kontakt:

>
>
>
>
>
>

En god kombination, hvis kundeservice er dit
hovedfokus...
Du kan enten vælge de to første pakker eller
kombinere en af dem med it, hvis dine it
kompetencer ønskes løftet.

og/
eller
KONTOR &
ADMINISTRATION

SALG &
KUNDESERVICE

Side 4
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8
Side 9
Side 10

Generelle kontoropgaver.
Korrespondance.
Sagsbehandling.
Kontorvikar.
Butiksassistent.

ADMINISTRATIV IT

og/
eller

Hvis du ikke har ret til 6 ugers
selvvalgt uddannelse, kan du kontakte
dit jobcenter for at ansøge om
uddannelsespakkerne på en jobplan.

Vores BLAND SELV dækker bredt følgende områder:
>
>
>
>
>
>
>

+
GRUNDLÆGGENDE IT

>
>
>
>
>

Hvis dine it-kompetencer skal have et løft...
Uanset om du er nybegynder eller mere
avanceret bruger af it, kan vi tilbyde dig lige
præcis det, du har brug for.

PRAKTISK
PROJEKTLEDELSE

Fokus på økonomi
Hvis du har lyst til at arbejde med tal og
regnskab i det private eller offentlige.
REGNSKAB

BEMÆRK: Det er en god ide at søge om to
uddannelsesforløb med det samme, så du kan få din
6 ugers jobrettet uddannelse i sammenhæng.

>
>
>
>
>
>

Regnskabsmedarbejder.
Bogholder.
Kreditorbogholder.
Debitorbogholder.
Kontormedarbejder.
Administrativ medarbejder.

Se datoer for næste forløb på

www.unord.dk
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GRUNDLÆGGENDE IT

ADMINISTRATIV IT

15 DAGES UDDANNELSESFORLØB
ET GRUNDLÆGGENDE ”MUST” I NÆSTEN ALLE JOBFUNKTIONER

15 DAGES UDDANNELSESFORLØB
FOR DIG, DER GERNE VIL VÆRE ADMINISTRATIV MEDARBEJDER, MED ET DIGITALT FOKUS

Det er vigtigt, at du har styr på
it-værktøjerne i din jobfunktion

Øg dine kompetencer inden for it
og stå stærkere på arbejdsmarkedet

Er du træt af selv at kæmpe dig igennem diverse Officeprogrammer? Eller vil du gerne lære mere?
På vores grundlæggende it, bliver du fortrolig med at
arbejde på computeren.
Du får en grundlæggende forståelse for it, så du
kan blive endnu mere skrap til at anvende Officeprogrammerne.
Efter gennemførelsen af dette forløb, vil det være
naturligt at kombinere med pakken ”Administrativ it”
eller en af vore andre pakker i BLAND SELV.

DELTAGERPROFIL
Uddannelsesforløbet henvender sig til alle, der gerne vil
lære, eller lære endnu mere inden for it-programmerne.
INDHOLD
> Mus, tastatur, skrivebord, mapper m.m.
> Grundlæggende tekstbehandling - Word.
> Grundlæggende regneark - Excel.
> E-mail - Outlook.
> Internettet og brug af informationer.
JOBMULIGHEDER
Kombineret med en af vore øvrige pakker fra BLAND
SELV, er jobmulighederne uendelig mange inden for
administration, kontor, handel, service eller ledelse.

FAG PÅ UDDANNELSEN
AMU

Titel

Dage

Pris kr.

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

3

1.768,70

44371

Jobrelateret brug af styresystemer på pc

2

1.265,80

46489

Informationssøgning på internettet til jobbrug

1

742,90

47217

Indskrivning og formatering af mindre tekster

2

1.193,50

47215

Opstillinger og layout i tekst

2

1.255,80

47293

E-mail til jobbrug

2

1.255,80

47218

Anvendelse af regneark til enkelte beregninger

2

1.193,50

46491

Anvend informationer fra internettet til jobbrug

1

742,80

15

9.418,80

Ialt

Du lærer at forstå og anvende digitale teknikker og
platforme, som giver et bedre overblik og effektiv
håndtering til løsning af virksomhedens administrative
opgaver. På uddannelsen anvendes primært Microsoft
Office.
Du bliver skarp til it på det administrative område og
lærer alt fra fletning af dokumenter, anvendelse af
e-mail og kalendersystem, anvendelse af pivot-tabeller
samt håndtering, strukturering og layout.
DELTAGERPROFIL
Du skal have en grundlæggende erfaring med brug af pc
i tekstbehandling og regneark svarende til det niveau,
som du kan opnå på grundlæggende it.
INDHOLD
> Tekstbehandling - Word.
> Regneark - Excel.
> Grafik og billedredigering.
> Præsentation - PowerPoint.
> Websites - opbygning og tekster.
JOBMULIGHEDER
Med et uddannelsesbevis i hånden, er jobmulighederne
mange inden for det administrative it-område.
Du kan søge job inden for generelle kontoropgaver
fx korrespondance, sagsbehandling, planlægning,
kalenderstyring, statistikker, beregninger og
præsentationer.

FAG PÅ UDDANNELSEN
AMU

Titel

Dage

Pris kr.

44354

Fletning af dokumenter

1

742,90

40749

Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystem

1

711,75

44350

Standardisering af virksomhedens dokumenter

1

742,90

44373

Anvendelse af præsentationsprogrammer

2

1.255,80

47212

Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram

1

742,90

45859

Billederedigering i medarbejderens jobfunktion

2

1.255,80

8

5.452,95

+ Forløb 1 - Standard

7

2.679,30

47212

Håndtering og strukturering af længere tekster

1

711,75

44346

Design og automatisering af regneark

2

1.255,80

40750

Præsentation af tal i regneark

1

711,75

47216

Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem

3

1.768.,70

15

9.900,90

+ Forløb 2 - Mere Word & Excel

7

4.814,55

47212

Håndtering og strukturering af længere tekster

1

711,75

44346

Design og automatisering af regneark

2

1.255,80

40750

Præsentation af tal i regneark

1

711,75

40755

Effektiv anvendelse af tekstbehandling

1

711,75

40754

Anvendelse af pivot-tabeller

1

711,75

40748

Anvendelse af store datamængder i regneark

1

711,75

15

10.266,60

+ Forløb 3 - Web og kommunikation

7

4.062,25

47301

Tekster til nettet - formulering og opbygning

2

1.193,50

49556

Anvendelse af sociale medier i virksomheden

3

1.675,25

48404

Opbygning af virksomhedens website

2

1.193,50

15

9.515,20

Administrativ it

Administrativ it + forløb 1

Administrativ it + forløb 2

Administrativ it + forløb 3

4

5

SALG &
KUNDESERVICE

15 DAGES UDDANNELSESFORLØB
BLIV KLÆDT ENDNU BEDRE PÅ TIL ET JOB MED SALG OG KUNDESERVICE

15 DAGES UDDANNELSESFORLØB
FÅ KLARLAGT DINE KOMPETENCER OG PUDSET FORMEN AF

Brænder du for at yde god
kundeservice?

Blæksprutte med fokus på
administrative opgaver

Der er ingen tvivl om, at detailhandlen tilfører værdi
lokalt - særligt når det gælder arbejdspladser og byliv.
God kundeservice er afgørende for, om kunderne vælger
dig eller konkurrenten. Kunderne kræver i dag en god
og personlig kundeoplevelse, og derfor er dit møde med
kunden vigtig.
Uddannelsen giver dig de bedste værktøjer til at yde
den bedste betjening samt skabe loyalitet hos dine
kunder. Forløbet opkvalificerer dig til et job, hvor der
er fokus på kundekontakt. Det at få mennesker til at
føle sig velkomne og bygge relationer er en værdifuld
kompetence. Kan du denne kunst, vil du have glæde af
den, uanset hvor du skal arbejde i fremtiden.
DELTAGERPROFIL
Alle med interesse for salg og kundeservice - både i
detail og i kontorfunktioner.
INDHOLD
> Salg og opbygning af relationer
> Salgsteknikker, mersalg og kundetyper
> Personlig rådgivning
> Markedsføring med sociale medier
> Samarbejde
JOBMULIGHEDER
Med et uddannelsesbevis i hånden er jobmulighederne
mange inden for detail og salgsområdet.
Du kan søge job inden for detailbranchen, som
kundeservicemedarbejder, salgssupporter eller
salgskoordinator.
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KONTOR &
ADMINISTRATION

FAG PÅ UDDANNELSEN
AMU

Titel

Dage

Pris kr.

44853

Kommunkation og konflikthåndtering

3

1959,65

47189

Online kundeservice og rådgivning

2

1193,5

46472

Personligt salg - kundens behov og løsninger

3

1675,25

40003

Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

2

1193,5

49556

Anvendelse af sociale medier i virksomheden

3

1675,25

47236

Administrative opgaver i salgsarbejdet

2

1193,5

15

8.890,65

Ialt

Uddannelsen ruster dig til at indgå i arbejdet med
administrative serviceopgaver på et kontor, i en
reception eller lignende. I det moderne arbejdsliv ligner
to dage sjældent hinanden, og du varetager oftest
mange forskellige opgaver.

FAG PÅ UDDANNELSEN

Uddannelsen sikrer, at du bliver en alsidig og
serviceminded medarbejder, der kan håndtere opgaver
i forbindelse med kommunikation, kundeservice, salg
og mødetilrettelæggelse. Samtidig bliver du også klædt
på til at skabe den optimale kontakt med kunder samt
håndtere ”vanskelige” kunder.
DELTAGERPROFIL
Du har interesse for administration og kundekontakt.

AMU

Titel

Dage

Pris kr.

47250

Samtalestyring i kundekontaktfunktionen

2

1.193,50

47297

Kommunikation og feedback i administrativt arb.

1

711,75

48653

Håndtering af personoplysninger

2

1.193,50

47299

Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug

2

1.193,50

47298

Referat- og notatteknik

2

1.193,50

45389

Konflikthåndtering

1

711,75

44377

Møde- og konferencetilrettelæggelse

3

1.675,25

47381

Bilagsbehandling med efterfølgende
kasserapport

2

1.193,50

15

9.066,25

Ialt

KURSUSINDHOLD
> Skriftlig kommunikation.
> Kundeservice.
> Møde- og konferenceplanlægning.
> Kassefunktion.
> Referat- og notatteknik.
> Persondatalov.
JOBMULIGHEDER
Med et uddannelsesbevis i hånden er jobmulighederne
mange inden for det administrative område.
Du kan søge job inden for generelle kontoropgaver
fx korrespondance, sagsbehandling, planlægning,
kalenderstyring, statistikker, beregninger og
præsentationer. Du kan også søge som piccoline,
receptionist eller frontmedarbejder.

7

GRUNDLÆGGENDE
LEDELSE

13 DAGES UDDANNELSESFORLØB
FÅ EN SOLID VÆRKTØJSKASSE, MED FOKUS PÅ DIN EGEN PERSONLIGE OG LEDELSESMÆSSIGE UDVIKLING

9 DAGES UDDANNELSESFORLØB
LÆR AT SKABE OVERBLIK OG AT LEDE ET PROJEKT FRA START TIL SLUT

Styrk dine
lederkompetencer

Værktøjer til at planlægge,
lede og styre dine projekter

Har du i dit tidligere job haft det uformelle ansvar?
Eller har du arbejdet som afdelingsleder, teamleder,
projektleder eller koordinator med stor kontaktflade og
medarbejderinvolvering, men aldrig fået papir på dine
kompetencer? Uanset om du er kommende, ny eller
erfaren leder, har du et konstant behov for at udvikle
dig.
Du får en dynamisk og praksisorienteret uddannelse,
hvor du opbygger dine faglige og personlige
ledelseskompetencer, som du kan anvende i din daglige
ledelse eller bruge til at søge dit nye job – også selvom
du ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund.
På forløbet er der et samarbejde med de andre
deltagere, hvilket giver dig mulighed for at opbygge et
stærkt fagligt netværk. Et netværk er en vigtig del af
din udvikling som leder – både fagligt, personligt og
karrieremæssigt.
UDBYTTE
> At træne og lære hvad god ledelse er.
> At blive mere bevidst om ledelse.
> At kommunikere og håndtere konflikter i
dagligdagen.
> At have fokus på det gode samspil med
medarbejderne.
> At kunne facilitere god mødeledelse.
DELTAGERPROFIL
Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker en
dynamisk praksisorienteret lederuddannelse.
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PRAKTISK
PROJEKTLEDELSE

FAG PÅ UDDANNELSEN
AMU

Titel

Dage

Pris kr.

47750

Medarbejderinvolvering i ledelse

3

1.675,25

47751

Kommunikation som ledelsesværktøj

2

1.193,50

47752

Lederens konflikthåndtering og vanskelige
samtaler

2

1.193,50

47753

Ledelse og samarbejde

3

1.675,25

47754

Mødeledelse

1

711,75

47755

Anvendelse af situationsbestemt ledelse

2

1.193,50

13

7.642,75

Ialt

Den grundlæggende lederuddannelse er tilrettelagt i samarbejde
med:
> Ledernes Hovedorganisation
> Dansk Industri
> Dansk Erhverv
> Kommunernes Landsforening
> HK.

Få forståelse for det særlige ved at lede projekter, få en
solid værktøjskasse til at skabe overblik og planlægge
projekter og ikke mindst til teambuilding, så alle bliver
engageret og bidrager, med det de kan.

FAG PÅ UDDANNELSEN

Du får overblik over projektlederens opgaver, forståelse
for projektets faser og værktøjer til organisering,
planlægning og analyse. Og du får forståelse for,
hvordan man får grupper til at arbejde godt sammen og
committe sig på et fælles mål.
Med projektlederuddannelsen får du kompetencer, som
gør dig klar til et job som projektleder eller koordinator
inden for forskellige fag og brancher

AMU

Titel

Dage

Pris kr.

49445

Projektledelse

3

1.675,25

43573

Ledelse af teams

3

1.675,25

43572

Ledelse af forandringsprocesser

3

1.675,25

9

5.025,75

Ialt

Projektlederuddannelsen er tilrettelagt i samarbejde med:
> Ledernes Hovedorganisation.
> Dansk Industri.
> Dansk Erhverv.
> Kommunernes Landsforening.
> HK.

INDHOLD
> Overblik over projektlederrollen.
> Organisering af projektet.
> Opstilling af mål.
> Motivation og engagement i projektgruppen.
> Fælles forståelse i projektgruppen.
> Styring af projektet fra start til slut og faldgruber i de
forskellige projektfaser.
> Håndtering af ændringer undervejs.
> Forankring af resultater.

DELTAGERPROFIL
Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at kunne
varetage projektledelsen af mindre projekter.
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REGNSKAB &
ØKONOMI

6 ugers jobrettet uddannelse
Med 6 ugers jobrettet uddannelse kan du vælge mellem
en række uddannelser inden for et brancheområde. For
tilmelding til enkelte eller flere forløb er du velkommen til at
kontakte vores administration på telefon 48 29 00 00 eller
e-mail:kursusadm@unord.dk. Har du brug for hjælp til at
vælge, er du altid velkommen til at kontakte os.
6 ugers jobrettet uddannelse er målrettet ledige personer.
Din uddannelsesbaggrund er dog afgørende for, om du kan
få 6 ugers jobrettet uddannelse, når du bliver ledig.

30 DAGES UDDANNELSESFORLØB
VÆR MED TIL AT HOLDE STYR PÅ ØKONOMIEN I VIRKSOMHEDEN

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.

Økonomisk overblik og grundig
styring af regnskabet
Ønsker du et solidt kendskab til bogføring og få etableret en værktøjskasse inden for regnskab, så er denne
uddannelse lige noget for dig. Du lærer samtidig at
anvende Dynamic 365 business Central som bogføringsprogram.

FAG PÅ UDDANNELSEN
Dage

Pris kr.

Placering af resultat- og balancekonti

2

1.193,50

47381

Bilagsbehandling med efterfølgende
kasserapport

2

1.193,50

45967

Registreringsmetoder ved virksomhedens drift

2

1.193,50

47382

Anvendelse af periodisk beregning og
registrering

2

1.193,50

45960

Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom

2

1.193,50

40007

Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

2

1.193,50

40008

Årsafslutning af bogholderiet

2

1.193,50

45962

Kontoplaner og virksomhedens
rapporteringsbehov

2

1.193,50

45969

Daglig registrering i et økonomistyringsprogram

2

1.193,50

INDHOLD
> Kontoplaner.
> Debet/kredit.
> Moms.
> Afskrivninger.
> Løn.
> Årsafslutning.

45963

Konteringsinstrukser

1

711,75

45964

Debitorstyring

2

1.193,50

45961

Kreditorstyring

1

711,75

45958

Økonomisk styring af lageret

2

1.193,50

47379

Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

2

1.193,50

47218

Anvendelse af regneark til enkle beregninger

2

1.193,50

44346

Design og automatisering af regneark

2

1.255,80

JOBMULIGHEDER
Med et uddannelsesbevis i hånden er jobmulighederne
mange inden for regnskab og administration med særlig
vægt på tal i såvel små som mellemstore virksomheder.
Du kan søge stillinger som regnskabsmedarbejder,
assistent og bogholder, med fokus på regnskab, løn,
sagsstyring og bogføring.

Ialt

30

18.194,80

På uddannelsen lærer du at bogføre køb, salg, moms,
fragt, rabatter og renter, afskrivning og salg af afskrevne aktiver som biler og inventar. Desuden lærer du om
opbygning og tilretning af kontoplaner samt konteringsinstrukser. I forhold til årsregnskabet lærer du at
medvirke ved afslutningen og klargøring til det nye år.
Du får også indblik i beregning af løn ud fra overenskomster og lovgivning.

DELTAGERPROFIL
Uddannelsen er velegnet, uanset om du har brug for at
lære de grundlæggende færdigheder, har brug for en
genopfriskning eller har behov for at vide mere om de
enkelte emner.
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AMU

Titel

45965

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 i, 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
gennemføre din jobrettede uddannelse. Er du under 25,
skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de
første 6 måneder af din ledighed.
Vær dog opmærksom på, at påbegynder du en uddannelse
i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen i op
til 6 uger fra første ledighedsdag, under forudsætning af at
kurserne er på positivlisten.
Kontanthjælpsmodtager eller andet?
Hvis du er kontanthjælpsmodtager, højtuddannet, i
jobtræning, under revalidering eller ansat i særligt
jobtilbud, har du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Du skal derfor kontakte dit jobcenter, som eventuelt kan
bevilge dig uddannelse via en jobplan, såfremt dette findes
relevant. Hvis du får godkendelse til at deltage, betaler de
for dit uddannelsesforløb.
Undervejs i uddannelsesforløbet, modtager du dagpenge,
kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse.
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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:
Medicinalindustrien.
Chaufførområdet.
Rengøringsområdet.
Hotelbranchen.
Byggeri & Håndværk.
Personlig udvikling & HR.
LEAN og mange flere.

KURSUSCENTER

Kursuscenter

PEDER OXES ALLÉ 4, 3400 HILLERØD

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

