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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 frem-
tiden. Udvikling betyder også noget for arbejdsglæden og for chancerne 
for at få nye arbejdsopgaver og  nye udfordringer.

INDHOLD

 > Grundlæggende it    Side    4 
 > Administrativ koordinator   Side    6
 > Frontmedarbejder    Side    8
 > Regnskabsmedarbejder   Side    10
 > Grundlæggende ledelse   Side    12
 > Praktisk projektledelse   Side    14
 > Medicinalindustri    Side  16
 > Lean-kørekort    Side 18
 > Chaufføruddannelser - hvilken vej  Side  20
 > Kør bus     Side 22
 > Kør sygetransport & flextrafik  Side  22
 > Kør taxi & limousine    Side 23
 > Kør lastbil     Side  24
 > Kør varebil     Side 26
 > Gaffeltruck     Side 27

BLAND SELV...
Alle uddannelsespakker målrettet 
job, som er nævnt i dette katalog, 
kan tages på kryds og tværs. 

Vi kalder det: BLAND SELV.

TILMELDING
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. Bemærk at 
kurserne skal være inden for samme 
erhvervsgruppe.

Du kan kan henvende  dig hos os, 
så sender vi dig en blanket til din 
A-kasse. 

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

Her kan du blande kurserne uden at 
de behøver at være inden for samme 
erhvervsgruppe.

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

Kursusadministrationen
T. 48 29 00 07
M. kursusadm@unord.dk

Uddannelseskonsulenter
T. 40 25 82 46
M. salg@unord.dk

Se datoer for vores næste forløb på

www.kursus.unord.dk

ER DU JOBSØGENDE?
Hvis du er ledig, og er medlem af en A-kasse, har du som 
udgangspunkt ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Din 
uddannelsesbaggrund er dog afgørende for, om du kan få 6 
ugers jobrettet uddannelse, når du bliver ledig. 

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.

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.

ER DU I ARBEJDE?
Hvis du er i arbejde, studerende, selvforsørgende eller andet, 
kan du selvfølgelig også deltage på alle vores kurser vores 
uddannelseskorløb. Kontakt os endelig for mere info eller se 
mere på vores hjemmeside.

U/NORD kursuscenter er Nordsjællands største udbyder af efteruddan-
nelse til voksne inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), som er 
korte forløb, primært rettet mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, 
men alle kan deltage. 

Alle vores kurser i kataloget er arbejdsmarkedsuddannelser, som  er 
kompetencegivende, og de fleste afsluttes med en prøve. Nogle af forlø-
bene 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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Du får en grundlæggende og praktisk forståelse for IT, så du kan blive endnu 
mere skrap til at anvende Office-programmerne. Vi tager udgangspunkt i 
følgende programmer:

 > Windows
 > Word
 > Excel
 > PowerPoint
 > Outlook
 > Crome

INDHOLD
 > Brug af PC, herunder mus, tastatur, skrivebord, mapper m.m.
 > Grundlæggende brug af tekstbehandling, herunder tekst, 
sideopsætning, layout, tabeller, billeder m.m.

 > Grundlæggende brug af e-mail og kalender, herunder sende og modtage 
e-mails, vedhæfte filer, kalender, kontaktpersoner, opgaver m.m.

 > Grundlæggende brug af grafisk præsentationsmateriale til foredrag, 
informationsskærme og salgspræsentationer.

 > Grundlæggende brug af søgefunktioner og brug af materiale, herunder 
kriterier og regler.

Et grundlæggende ”must” 
i næsten alle jobfunktioner
Styrk dine IT kompetenver og karrierremuligheder med  Office 365, og får 
helt styr på brugen af PC- uanset om du er nybegynder eller en mere erfaren 
bruger

BLAND SELV
Det er muligt at tage enkelte fag på uddan-
nelsen og evt. kombinere med andre fag i 
kataloget.

DELTAGERPROFIL
Uddannelsesforløbet henvender sig til dig, 
der gerne vil lære, eller lære endnu mere 
inden for IT-programmerne. Alle uanset 
niveau, vil få et godt udbytte af dette ud-
dannelsesforløb.

DATO & PRIS 
Vi udbyder ca. 6 hold om året i hhv. Hillerød 
og Lyngby og prisen er fastlagt af finans-
ministeriet.

Se mere om dine muligheder på
www.kursus.unord.dk eller kontakt os på 
telefon 48 29 00 07 for yderligere oplysnin-
ger og tilmelding.

Introduktion til IT, 5 dage
Et grundlæggende kursus til dig, som har et begrænset 
kendskab til brug af PC
Du lærer at anvende din PC korrekt. Du får 
kendskab til Windows styresystem, brugerflade og 
anvendelsesmuligheder, så du kan gemme, flytte, slette, 
kopiere og genfinde filer, fx dokumenter samt oprette 
mapper. 

Efter gennemført kursus kan du:
 > Anvende Windows.
 > Anvende mus og tastatur.
 > Logge på netværket, lagre og hente data.
 > Anvende et installeret antivirusprogram.
 > Gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer.
 > Oprette mapper.

E-mail & kalender, 2 dage
Grundlæggende brug af Outlook, e-mail og kalenderstyring
Du lærer at sende og modtage mail, vedhæfte filer og 
strukturere og arkivere e-mails. Du lærer at arbejde med 
kalenderfunktionen og kontaktpersoner og at formulere 
gode og læsevenlige e-mails.

Efter gennemført kursus kan du:
 > Sende og modtage e-mails.
 > Anvende links og vedhæfte filer.
 > Strukturere og arkivere e-mails.
 > Bruge kalender og kontaktpersoner.
 > Skrive gode og læsevenlige mails.

PowerPoint, 2 dage
Professionelle præsentationer til foredrag, informations-
skærme og salgspræsentationer
Du lærer at anvende programmets layoutprincipper og kan 
tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde 
i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Efter gennemført kursus kan du:
 > Opbygge præsentationer der imponerer og fanger. 
 > Anvende layout og slides.
 > Sammensætte en god præsentation i forhold til tekst og 
illustrationer og sikre et ensartet design.

Word, 6 dage
Få de grundlæggende funktioner på plads i Word
Du lærer at anvende programmets værktøjer til opstilling 
af tekst, dvs. tabulatorer, indrykninger, spalter, tabeller 
og punkter. Du lærer at indsætte, placere og bearbejde 
grafiske objekter, billeder, tekstbokse, figurer og 
diagrammer. 

Efter gennemført kursus kan du:
 > Indskrive og formatere mindre tekster.
 > Oprette layout og opstillinger.
 > Bruge grafik og tegneværktøjer.

Grundlæggende Excel, 4 dage
Brug Excel til enkle beregninger og præsentationer af tal 
Du lærer at oprette enkle formler og redigere i eksisterende 
regneark, herunder kopiere formler og sortere data. Du 
lærer at formatere regnearksopstillinger og vælge egnet 
sideopsætning samt at sortere og filtrere data. Du lærer 
at udvælge relevante data til præsentation og, afhængig 
af opgavens karakter, anvende grafisk fremstilling fx i 
forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og 
salg.

Efter gennemført kursus kan du:
 > Oprette og redigere.
 > Oprette enkle formler.
 > Flytte og kopiere celler.
 > Sortere og filtrere data.
 > Oprette og udskrive grafisk fremstilling.

Informationssøgning, 1 dag
Få styr på informationer fra nettet og hvad du må vidergive 
og bruge i dit arbejde
Du lærer at oprette rationelle søgekriterier og får viden om 
sikkerhed i forbindelse med handel og informationssøgning 
på nettet.

Efter gennemført kursus kan du:
 > Hurtigt, og med hensigtsmæssige søgekriterier, finde 
hjemmesider, videoer, billeder og andre relevante 
informationer 

 > Sikre dig mod svindel i forbindelse med handel og 
navigation på Internettet. 

 > Slette browserdata, herunder cookies og adgangskoder.
 > Udvælge pålidelige og lovlige materialer, og har viden 
om ophavsrettigheder. 

 > Downloade jobrelevante informationer, fx programmer, 
videoer eller formularer, der skal bruges til løsning af 
arbejdsopgaver.

/ FAG PÅ 
IT FORLØBET
Kan tages enkeltvis og 
blandes med andre fag 
inden for erhvervsgruppen
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I mange virksomheder er den koordinerende rolle i vækst. Der er behov for 
medarbejdere, der har overblik, kan planlægge og binde opgaver sammen 
på tværs af funktioner og få samarbejdet til at fungere mest optimalt og 
effektivt. Som koordinator er du sparringspartneren, tovholderen og bin-
deleddet mellem ledelsen og medarbejderne, og derfor er der høje forvent-
ninger til både dig og dit arbejde. Du kræves en omfattende viden, evnen 
til omstilling og ikke mindst at stå til rådighed med en hjælpende hånd, når 
det hele brænder på. På uddannelsen bliver du klædt på til denne rolle, så 
du står stærkt med kompetencer inden for koordinering, projektarbejde, 
kommunikation, administration, præsentation og udvikling. 

DIT UDBYTTE
 > Træning i at koordinere og planlægge.
 > Værktøjer til at gennemføre inddragende og effektive møder.
 > Redskaber og inspiration til at optimere samarbejde og motivere andre.
 > Metoder til at kommunikere direkte og målrettet.
 > Værktøjer til projekter, så du kommer bedst i mål med dine opgaver.

Få pudset formen af og
få klarlagt dine kompetencer
For at kunne agere og imødekomme de krav, der stilles til dig som 
koordinator, er det afgørende, at du har de nødvendige redskaber 
og kompetencer. 

Vi arbejder med følgende emner:
 > Praktisk projektledelse.
 > Administration.
 > Mødeledelse og præsentationsteknik.
 > Salg- og kundeservice.
 > Arbejdsmiljø og trivsel.

JOBMULIGHEDER
Med et uddannelsesbevis i hånden er 
jobmulighederne mange inden for det 
administrative område. Du kan søge job 
inden for generelle kontoropgaver: Koordi-
nator, administrativ, kontorassistent, PA, 
projektdeltager eller planlægger, hvor 
kommunikation, planlægning, projektar-
bejde, koordinering og samarbejde indgår.

DATO & PRIS
Vi udbyder ca. 4 hold om året i hhv. Hillerød 
og Lyngby og prisen er fastlagt af finans-
ministeriet. Se mere om dine muligheder 
på www.kursus.unord.dk eller kontakt os 
på telefon 48 29 00 07. 

Intro til bæredygtig omstilling, 2 dage
Vær med til at gå forrest i den grønne omstilling
Du kan på baggrund af kendskab til begrebet 
”bæredygtighed” aktivt komme med forslag til og vurdere 
bæredygtighed i egen praksis og jobfunktion. 

Effektiv anvendelse af Outlook, 1 dag
E-mail og kalenderstyring
Du lærer effektivt og hensigtsmæssigt at håndtere daglige 
kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails, 
automatiseringer,  kalendere, mødeplanlægning og 
opgaver.

PowerPoint, 2 dage
Professionelle præsentationer til foredrag, informations-
skærme og salgspræsentationer
Du lærer at anvende programmets layoutprincipper og kan 
tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde 
i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Referat- og notatteknik, 2 dage
Lær at fastholde det væsentlige fra møder og samtaler ved 
hjælp af forskellige lytte- og notatteknikker
Du lærer at varetage rollen som referent og kan uddrage 
det væsentlige fra møder og samtaler og derfra vurdere, 
opstille og udarbejde forskellige referattyper.

Skriftlig kommunikation, 2 dage
Tekster, sprog og formulering - både på papir og online
Du lærer at formulere breve og andre tekster i et 
letforståeligt sprog, afpasset efter målgruppen og andre 
parametre som fx sprogpolitik, samt opbygge skabeloner 
for at sikre ensartethed i tekster.

Sociale medier, 3 dage
Facebook, Instagram, LinkedIn...
Du lærer at anvende sociale medier til markedsføring og 
branding af virksomheden. Du kan formulere tekst og 
anvende billeder med det mål at fasholde og tiltrække 
kunder i virksomheden. Du kan bidrage til udvikling af 
e-koncept og har kendskab til lovmæssige krav.

Praktisk projektledelse, 9 dage
Planlægning og styring af opgaver
Du får overblik over projektrollen overfor teams, 
styregrupper og interessenter, og får forståelse for 
projektets faser samt værktøjer til organisering, 
planlægning og analyse. Kan også bruges til at planlægge 
og styre din egen hverdag og dine opgaver fra A-Z, så du 
undgår stress.

Kundeservice, 1 dag
Er kundeservice en del af dit DNA?
Du lærer at skelne mellem kundetyper og kundegrupper og 
på den baggrund yde en målrettet kundeservice i dit arbej-
de, med henblik på at skabe en professionel og udbytterig 
relation til den enkelte kunde. 

Kommunikation og konflikthåndtering, 3 
dage
Professionel og serviceorienteret  adfærd
Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får 
bedre forståelse for andres situation og kan håndtere 
konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde

Præsentationsteknik, 3 dage
Bliv en bedre oplægsformidler og få styr på dig selv og even-
tuelle nerver, når du stiller dig frem eller går til jobsamtale
Du lærer at planlægge, forberede og gennemføre en ef-
fektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved 
anvendelse af hensigtsmæssige præsentationsteknikker 
og præsentationsværktøjer. 

Møde- og webinartilrettelæggelse, 2 dage
Få styr på online møder
Du lærer at tilrettelægge og udføre møder og webinar 
og reducere risikoen for, at anvendelsen af de digitale 
værktøjer rammes af tekniske problemer, fejlbetjening og 
andet, som vil påvirke afviklingen negativt.

/ FAG PÅ 
FORLØBET
Kan tages enkeltvis og 
blandes med andre fag 
inden for erhvervsgruppen
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Som frontmedarbejder varetager du mange arbejdsfunktioner. Det betyder, 
at dine arbejdsopgaver spænder vidt. Ud over at tage imod og guide kunder 
og besøgende, skal du også klare en række administrative opgaver. 

I dit job udgør du en vigtig nøgleposition i virksomheden. På uddannelsen 
får du værktøjerne, evnerne og selvtilliden til at søge et job som 
frontmedarbejder i en lang række brancher. 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.

Du kan forvente at få følgende kompetencer og udbytte med dig: 
 > Du lærer, hvordan du yder god kundeservice - face to face.
 > Du lærer, hvordan du bedst præsenterer dig selv og din virksomhed.
 > Du lærer, hvordan du løser konflikter.
 > Du lærer, hvordan du kommunikerer klart og tydeligt.
 > Du lærer, hvordan du kommunikerer på engelsk. 
 > Du lærer, hvordan du styrer kalendere og e-mails.
 > Du lærer, hvordan SoMe skal bruge på den bedste måde.

Virksomhedens ansigt 
udadtil
Du er det første mennesker som kunder og besøgende møder. Det betyder, 
at du skal have en interesse i at servicere andre mennesker og hurtigt kunne 
identificere, hvad det enkelte menneske har brug for i en given situation. 

JOBMULIGHEDER
Med et uddannelsesbevis i hånden er 
jobmulighederne mange inden for ser-
viceområdet. Du kan søge som piccoline, 
receptionist, callcentermedarbejder, 
kundeservicemedarbejder eller frontmed-
arbejder.

DATO & PRIS 
Vi udbyder ca. 4 hold om året i hhv. Hil-
lerød og Lyngby og prisen er fastlagt af 
finansministeriet.
Se mere om dine muligheder på
www.kursus.unord.dk eller kontakt os på 
telefon 48 29 00 07. 

Intro til bæredygtig omstilling, 2 dage
Vær med til at gå forrest i den grønne omstilling
Du kan på baggrund af kendskab til begrebet 
”bæredygtighed” aktivt komme med forslag til og vurdere 
bæredygtighed i egen praksis og jobfunktion. 

Kundeservice, 1 dag
Er kundeservice en del af dit DNA?
Du lærer at skelne mellem kundetyper og kundegrupper og 
på den baggrund yde en målrettet kundeservice i dit arbej-
de, med henblik på at skabe en professionel og udbytterig 
relation til den enkelte kunde. 

Kommunikation og konflikthåndtering, 3 
dage
Professionel og serviceorienteret  adfærd
Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får 
bedre forståelse for andres situation, og kan håndtere 
konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.

Referat- og notatteknik, 2 dage
Lær at fastholde det væsentlige fra møder og samtaler ved 
hjælp af forskellige lytte- og notatteknikker
Du lærer at varetage rollen som referent og kan uddrage 
det væsentlige fra møder og samtaler og derfra vurdere, 
opstille og udarbejde forskellige referattyper.

Skriftlig kommunikation, 2 dage
Tekster, sprog og formulering - både på papir og online
Du lærer at formulere breve og andre tekster i et 
letforståeligt sprog, afpasset efter målgruppen og andre 
parametre som fx sprogpolitik, samt opbygge skabeloner, 
for at sikre ensartethed i tekster.

Sociale medier, 3 dage
Facebook, Instagram, LinkedIn...
Du lærer at anvende sociale medier til markedsføring og 
branding af virksomheden. Du kan formulere tekst og 
anvende billeder med det mål at fasholde og tiltrække 
kunder i virksomheden. Du kan bidrage til udvikling af 
e-koncept og har kendskab til lovmæssige krav.

Engelsk, 5 dage
Brush up og fortrolighed med sproget
Bliv fortrolig med det engelske sprog, også selvom det 
måske er længe siden, du sidst har brugt det. Du vil få 
finpudset dit engelske, så du kan kommunikere i dine 
daglige arbejdsfunktioner og kan efter  uddannelsen 
anvende engelsk i typiske og basale kommunikative 
situationer, så du kan holde fokus på at yde en god service 
overfor kunderne.

Introduktion til IT, 5 dage
Et grundlæggende kursus til dig som har et begrænset kend-
skab til brug af PC
Du lærer at anvende din PC korrekt. Du får 
kendskab til Windows styresystem, brugerflade og 
anvendelsesmuligheder, så du kan gemme, flytte, slette, 
kopiere og genfinde filer, fx dokumenter, samt oprette 
mapper. 

Outlook, e-mail og kalender, 2 dage
E-mail og kalenderstyring
Du lærer effektivt og hensigtsmæssigt at håndtere daglige 
kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails, 
automatiseringer,  kalendere, mødeplanlægning og 
opgaver.

PowerPoint, 2 dage
Professionelle præsentationer til foredrag, informations-
skærme og salgspræsentationer
Du lærer at anvende programmets layoutprincipper og kan 
tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde 
i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Præsentationsteknik, 3 dage
Bliv en bedre oplægsformidler og få styr på dig selv og even-
tuelle nerver, når du stiller dig frem eller går til jobsamtale
Du lærer at planlægge, forberede og gennemføre en ef-
fektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved 
anvendelse af hensigtsmæssige præsentationsteknikker 
og præsentationsværktøjer. 

/ FAG PÅ 
FORLØBET
Kan tages enkeltvis og 
blandes med andre fag 
inden for erhvervsgruppen



/ REGNSKABSMEDARBEJDER
30 DAGES UDDANNELSESFORLØB

KONTOR  ADMINISTRATION 
REGNSKAB FINANS

erhvervsgruppe

11

Ønsker du et solidt kendskab til bogføring og få etableret en værktøjskas-
se inden for regnskab, så er denne uddannelse lige noget for dig. Du lærer 
samtidig at anvende Dynamic 365 Business Central som bogføringsprogram.

På uddannelsen lærer du at bogføre køb, salg, moms, fragt, rabatter og ren-
ter, afskrivning og salg af afskrevne aktiver som biler og inventar. Desuden 
lærer du om opbygning og tilretning af kontoplaner samt konteringsinstruk-
ser. 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 overens-
komster og lovgivning.

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

Vær med til at holde styr 
på økonomien i virksomheden
Økonomisk overblik og grundig styring af regnskabet

JOBMULIGHEDER
Med et uddannelsesbevis i hånden er job-
mulighederne mange inden for regnskab 
og administration med særlig vægt på tal i 
såvel små som mellemstore virksomheder. 
Du kan søge stillinger som regnskabsmed-
arbejder, assistent og bogholder.

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

DATO & PRIS 
Vi udbyder ca. 6 hold om året i hhv. Hillerød 
og Lyngby og prisen er fastlagt af finans-
ministeriet.
Se mere om dine muligheder på
www.kursus.unord.dk eller kontakt os på 
telefon 48 29 00 07. 

Grundlæggende bogføring, 8 dage
Dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet
Efter uddannelsen kan du registrere dagligt forekommende 
bilag til finansbogholderiet og udarbejde en kasserapport. 
Du kan beregne og registrere moms samt afslutte det 
periodiske momsregnskab, herunder foretage digital 
indberetning og betaling til SKAT.

Gennem praktiske øvelser arbejdes der med virksomheder 
der har såvel en kassekredit som bankindestående. 
Der arbejdes med for sent betaling fra kunder og til 
leverandører og der beregnes og bogføres renter. I forhold 
til virksomhedens likviditet vurderes de rabatter der 
fremkommer, når betalingsbetingelser udnyttes.

Der arbejdes også med bogføring af løn, afskrivninger 
samt køb og salg af anlægsaktiver og digitale afregninger 
til SKAT m.fl.  Du lærer, under hensyntagen til juridisk 
ejerforhold, lovgivning, god bogføringsskik, kontoplaner og 
momsregler, at kontere og bogføre køb, salg, finansiering 
og drift af biler og fast ejendom og omkostninger 
vedrørende lejede lokaler.

Digital regnskabsstyring, 7 dage
ERP-system - Dymanic Business Central
På kurset arbejdes der med anvendelse af finansdelen i et 
økonomistyringsprogram og med de forskellige muligheder 
der er for indtastning i et valgt program. Der fokuseres 
på vigtigheden af datoer og teksters betydning for 
informationsniveauet i de udskrifter man selv bruger eller 
overlader til andre.

Der arbejdes med kreditpolitik, rykkerprocedurer, 
betalingsvilkår, kreditvurdering og debitorer til 
årsrapporten.

Du lærer at sikre den optimal kreditorstyring, vedr. vare-, 
omkostnings- eller pengekreditorer, herunder optimere 
leverings- og betalingsbetingelser, interne kontroller ved 
varemodtagelse, analyser og likviditetsoversigter.

Løn, 2 dage
Udarbejdelse og afstemning af løn
Efter uddannelsen kan du udarbejde lønsedler ud fra 
gældende overenskomster og lovgivning samt foretage 
afstemning af lønbogholderiet og indberette digitalt til 
myndigheder.

Virksomhedsforståelse, 3 dage
Grundlæggende forståelse for virksomhedens regnskab
På kurset arbejdes der med sammenhængen mellem 
resultatopgørelse og balance og med forskelle i 
virksomheders regnskaber. 
 
Du lærer at udarbejde, vedligeholde og anvende 
konteringsinstrukser i arts- og funktionsopdelte 
kontoplaner og at tilpasse virksomhedens 
registreringssystem for at sikre korrekt registrering af 
ensartede omkostninger, indtægter, aktiver og passiver.

Årsafslutning og nyt år, 6 dage
Regnskabsafstemninger
Kurset er til dig, der medvirker til årsafslutning af 
virksomhedens bogholderi. Du kan efterfølgende foretage 
nødvendige efterposteringer, samt selvstændigt foretage 
enkle regnskabsopstillinger.

Efter kurset kan du assistere i opgørelsen af 
virksomhedens periode- eller årsresultat, foretage 
nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og korrekt 
periodisering af indtægter og omkostninger. Du kan 
oprette, vedligeholde og anvende arts- og funktionsopdelte 
kontoplaner, og tilpasse registreringssystemet til 
afdelingsregnskab og flerdimensionel kontering, uanset 
virksomhedens juridiske ejerform.

Excel til økonomistyring, 4 dage
Beregninger, automatisering og præsentation
Efter kurset kan du foretage simple beregninger og 
præsentationer/layout i Excel. Du kan arbejde med flere ark 
i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs 
af flere regneark således at eksempelvis kundelister og 
lageroptegnelser kan køres sammen. 

Du lærer at automatisere regnearket ved hjælp af de 
indbyggede funktioner og faciliteter.

/ FAG PÅ 
FORLØBET
Kan tages enkeltvis og 
blandes med andre fag 
inden for erhvervsgruppen

10

Få et solidt kendskab 
inden for regnskab og 
økonomistyring!



/ DEN GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE
13 DAGES UDDANNELSESFORLØB

KONTOR  ADMINISTRATION 
REGNSKAB FINANS

erhvervsgruppe

13

Har du i dit tidligere job haft det uformelle ansvar? Eller har du arbejdet som 
afdelingsleder, teamleder, projektleder eller koordinator med stor kontakt-
flade og medarbejderinvolvering, men aldrig fået papir på dine kompeten-
cer? 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.

DET LÆRER DU
 > 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.

Styrk dine 
lederkompetencer
Du få en solid værktøjskasse med fokus på din egen 
personlige og ledelsesmæssige udvikling.

UDBYTTE
Efter uddannelsen er du godt klædt på 
til at håndtere de opgaver, du som leder 
kommer til at stå overfor. Du lærer bl.a. om 
forskellige ledelsesstile og bliver bevidst 
om din egen.

DELTAGERPROFIL
Uddannelsen henvender sig til 
dig, der ønsker en dynamisk 
praksisorienteret lederuddannelse, 
som styrker dine ledelseskompetencer 
og udfordrer dig med relevante og 
praksisnære problemstillinger. Den 
grundlæggende lederuddannelse er en 
arbejdsmarkedsuddannelse målrettet 
ledere med en kort eller faglært 
uddannelse.

VARIGHED
Uddannelsen varer 13 dage fordelt på fem moduler af to til 
tre dages varighed. 

DATO & PRIS 
Vi udbyder ca. 6 hold om året i hhv. Hillerød og Lyngby og 
prisen er fastlagt af finansministeriet.

Se mere om dine muligheder på www.kursus.unord.dk eller 
kontakt os på telefon 48 29 00 07. 

DE FEM MODULER

LEDELSE OG DET PERSONLIGE 
LEDERSKAB

KOMMUNIKATION OG MØDELEDELSE 
SOM LEDELSESVÆRKTØJ

LEDERENS KONFLIKTHÅNDTERING 
OG  VANSKELIGE SAMTALER

SITUATIONSBESTEMT LEDELSE

FORANDRINGSLEDELSE

 > Fokus på dig som leder.
 > Lederstile og ledelsesmetoder.

 > Planlægning, prioritering og delegering af opgaver.

 > Bliv bevidst om din kommunikation.
 > Præsentation og gode møder.

 > Fysiske og digitale møder.

 > Hvordan opstår konflikter.
 > Lær at tackle konflikter.

 > Træning i svære samtaler.

 > Styrk din ledelseseffekt.
 > Skab handling og resultater.

 > Motivation og trivsel.

 > Digital og bæredygtig omstilling.
 > Sikring af det gode arbejdsmiljø.
 > Din rolle i forandringsprocesser.

Læring på 
jobbet

Læring på 
jobbet

Læring på 
jobbet

Læring på 
jobbet

Hvert modul afsluttes med en mindre prøve, der bygger bro  
mellem teori og praktisk arbejde.

DINE KOMPETENCER EFTER UDDANNELSEN

 9 Du får god indsigt i din egen lederrolle og i dine 
arbejdsopgaver med/uden personale ansvar. 

 9 En solid værktøjskasse med redskaber til effektiv 
uddelegering og prioritering af dine og andres 
arbejdsopgaver. 

 9 Du lærer, at skabe god og konstruktiv dialog med 
medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere. 

 9 Du opnår indsigt i hvordan der skabes høj motivation og 
trivsel hos medarbejderne. 

 9 Du trænes i at løse konflikter og gennemføre 
vanskelige samtaler. 

 9 Du lærer at planlægge, afholde og lede fysiske og 
digitale møder. 

 9 Bæredygtig og digital omstilling bliver også en 
bevidsthed i din rolle som leder.

Uddannelsen er adgangsgivende 
til AKADEMIUDDANNELSEN i 
LEDELSE

12



/ PRAKTISK PROJEKTLEDELSE
9 DAGES UDDANNELSESFORLØB

KONTOR  ADMINISTRATION 
REGNSKAB FINANS

erhvervsgruppe

15

Du får konkrete værktøjer til at planlægge, organisere og følge op på projek-
ter og ressourcer. 

På uddannelsesforløbet veksler vi hele tiden mellem teori og praksis, så 
du løbende får mulighed for at tænke på dit eget projekt:  Hvordan kan jeg 
bruge det i mit projekt? Hvor skal jeg som projektleder fokusere i den næste 
fase?

DET LÆRER DU
Du får en god værktøjskasse til at håndtere projektlederrollen fra A-Z samt 
værktøjer til hvordan du motiverer og engagerer projektgrupper og invol-
verer styregrupper og interessenter. Du får desuden en stor forståelse for 
projektets mål, faser og analyser. 

Projektlederuddannelsen giver dig gode kompetencer, som gør dig klar til et 
job som projektleder eller koordinator inden for forskellige fag og brancher. 
Uddannelsesforløbet veksler hele tiden mellem teori og praksis, så du lø-
bende får mulighed for at tænke på dit nuværende eller kommende projekt.

Der vil desuden være fokus på de menneskelige aspekter indenfor samar-
bejde og kommunikation imellem grupperne. 

Få styr på din rolle 
som projektleder
Du får overblik over projektlederrollen overfor teams, styregrupper og 
interessenter, og får forståelse for projektets faser samt værktøjer til 
organisering, planlægning, analyse og gennemførsel.

METODE 
Uddannelsen bygger på et procesorien-
teret læringsforløb, der veksler mellem 
teorioplæg, praktiske øvelser, gruppear-
bejde, refleksion og individuel personlig 
udvikling, og tager udgangspunkt i din 
hverdag. 

DELTAGERPROFIL
Uddannelsen er for nuværende og kom-
mende projektledere, der har behov for 
de grundlæggende forudsætninger og 
værktøjer indenfor projektledelse. 

Projektlederuddannelsen er en arbejds-
markedsuddannelse målrettet ledere med 
en kort eller faglært uddannelse.

VARIGHED
Uddannelsen varer 9 dage fordelt på tre moduler af tre dages 
varighed. Mellem hvert modul får du praktiske udfordringer, 
som du kan vælge at arbejde videre med i jobbet.

DATO & PRIS 
Vi udbyder ca. 4 hold om året i hhv. Hillerød og Lyngby og 
prisen er fastlagt af finansministeriet.

Se mere om dine muligheder på www.kursus.unord.dk eller 
kontakt os på telefon 48 29 00 07. 

Læring på jobbet Læring på jobbet

DE TRE MODULER PÅ PRAKTISK PROJEKTLEDELSE

DINE KOMPETENCER EFTER UDDANNELSEN 

 9 Overblik over projektlederrollen. 
 

 9 Organisering af projektet. 

 9 Opstilling af mål i forhold til virksomhedens mål og 
strategi. 

 9 Motivation og engagement i projektgruppen. 

 9 Fælles forståelse i projektgruppen. 

 9 Styring af projektet fra start til slut og faldgrupper i de 
forskellige projektfaser. 

 9 Håndtering af ændringer undervejs. 

 9 Forankring af resultater. 

MODUL 1: 
PROJEKTLEDELSE

 > Projektplan.
 > Projektlederens rolle og opgaver.
 > Projektets fundament og faser.
 > Kommunikation og feedback.
 > Projektbeskrivelse og -plan.

MODUL 2: 
LEDELSE AF TEAMS

 > Udvikling: Team og samarbejde.
 > Forandringer i teamledelse.
 > Motivation og engagement.
 > Projektets mål og rammer.
 > Udvikle og fremme samspillet i 

projektteamet.

MODUL 3: 
LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER

 > Lederrollen i forandringsprocesser.
 > Dynamiske proceser - agile projekter.
 > Resultat og procesevaluering.
 > Handlingsplan og præsentation.
 > Projektafslutning og forankring.

14



/ INTRODUKTION TIL MEDICINALINDUSTRIEN
30 DAGES UDDANNELSESFORLØB

INDUSTRIEL PRODUKTION

erhvervsgruppe

17

Medicinalindustrien omfatter virksomheder der fremstiller farmaceuti-
ske 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.).

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

Vi har landets bedste undervisningsfaciliteter, da vores renrum er helt unik-
ke og opfylder industriens GMP standarder.

JOBMULIGHEDER
Ved at gennemføre dette forløb får du mulighed for at søge arbejde i medi-
cinalindustrien. Du får mange af de kompetencer og beviser som producen-
terne kræver. Du kan søge job som operatør, tekniker, kvalitetsmedarbej-
der, lager, montør, håndværker, i rengøring og meget andet.

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

FAG PÅ UDDANNELSEN
 > Fremstilling af steril batch.
 > Fremstilling af sterile lægemidler.
 > GMP i praksis.
 > Kvalitetskontrol for medicooperatører.
 > Medicinalindustriel produktion.
 > Bæredygtig produktion.

DELTAGERPROFIL
Det vigtigste er, at du er omhyggelig, kan 
lide at lave grundig dokumentation og kan 
arbejde i styrede systemer.

DATO & PRIS 
Vi udbyder ca.8 hold om året i Hillerød, 
hvor vi har Danmarks bedste undervis-
ningsfaciliteter inden for området.

Prisen er fastlagt af finansministeriet. 
Se mere om dine muligheder på 
www.kursus.unord.dk eller kontakt os på 
telefon 48 29 00 07. 

Bæredygtig produktion, 2 dage
Den grønne omstilling
Du får du en grundlæggende forståelse for, hvad bæredyg-
tighed er, og hvordan du kan være med til at understøtte og 
fastholde den grønne omstilling i produktionen, hvor der 
bliver mere og mere fokus på overholdelse af miljøstandar-
der og krav.

Fremstilling af steril batch, 10 dage
Få styr på at arbejde efter GMP-forskrifter i en steril batch
Du kan selvstændigt varetage fremstilling af en steril batch 
efter GMP-forskrifter, herunder foretage korrekt håndte-
ring af sterile råvarer, primært emballage, formuleringer og 
dispenseringsformer. 

Fremstilling af sterile lægemidler, 5 dage
Lær hvordan du arbejder med sterile lægemidler
Med baggrund i lovregler for fremstilling af sterile lægemid-
ler, kan du efterleve de krav, som sterilproduktion stiller til 
personlig hygiejne, sluseadfærd og arbejdsteknik i forbin-
delse med sterilproduktion, herunder sterile omklædnings-
procedurer og anvendelse af aseptiske rengøringsprocedu-
rer.

Kvalitetskontrol for medicooperatører, 5 dage
At arbejde med kvalitetskontrol
Du kan med baggrund i krav til kvalitetsstyring af Medical 
Devices med grænseflade til pharma produktion, medvirke 
ved kvalitetskontrol af produktion. Du kan efterleve de krav, 
der stilles til stikprøveplaner, stikprøveudtagning, stik-
prøvekontrol, testning og rapportering i forbindelse med 
kvalitetskontrol. Du får forståelse for specifikationer og 
tegninger og kan anvende dette i dagligt arbejde.

GMP1 - Medicinalindustriel produktion, 5 dage
Din vej ind i medicinalbranchen
Du kan medvirke ved medicinalindustriel produktion efter 
gældende forskrifter og under overholdelse af GMP-regler. 
Du kan under vejledning håndtere råvarer, emballage og 
færdigvarer korrekt. Du kan endvidere gennemføre omklæd-
ningsprocedurer korrekt samt udføre rengørings- og desin-
fektionsprocesser på baggrund af kendskab til mikrobiologi

GMP 2 - GMP i praksis, 3 dage
Praktisk erfaring med GMP
Du lærer at deltage i selvinspektion/intern audit og anvende 
det som et værktøj til at forbedre kvaliteten ved fremstilling 
af lægemidler. Du får også indblik i at håndtere, registrere 
og forebygge afvigelser. Gennem praktiske øvelser får du 
selvinspektion og lægemiddelproduktion ind under huden. 

/ FAG PÅ 
FORLØBET
Kan også tages enkeltvis
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/ LEAN KØREKORT
10 DAGES UDDANNELSESFORLØB

TRÆ MØBEL GLAS KERAMIK

erhvervsgruppe

19

LEAN-kørekortet er udviklet i samarbejde med Dansk Industri og er en prak-
sisnær 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-pro-

jekter, 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.

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 udvik-
ling, vækst og resultater. 

En uddannelse tæt på 
virkeligheden
Med et LEAN-kørekort får du et grundlæggende kendskab til hvordan du 
optimerer procedurer og arbejdsgange med en bæredygtig tankegang

JOBMULIGHEDER
Mange virksomheder inden for forskelli-
ge brancher efterspørger medarbejdere 
med kendskab til LEAN. Det kan være alle 
former inden for produktion, lagerarbejde,  
adminstrative opgaver, laboratorieopga-
ver, operatører og meget mere. 

DATO & PRIS 
Vi udbyder ca. 4 hold om året i Hillerød, 
hvor vi har Danmarks bedste undervis-
ningsfaciliteter inden for området.

Prisen er fastlagt af finansministeriet. 
Se mere om dine muligheder på 
www.kursus.unord.dk eller kontakt os på 
telefon 48 29 00 07. 

18

Intro til LEAN, 1 dag
Du lærer du om tankegangen bag LEAN og den værdi LEAN 
kan have i din virksomhed. LEAN kan både skabe værdi i 
traditionel industriel produktion og i andre arbejdssam-
menhænge, hvor samspillet mellem medarbejdere og 
arbejdsrutiner ønskes struktureret.
 
Efter kurset har du grundlæggende viden om hvordan en 
LEAN-virksomhed fungerer og hvordan LEAN kan bruges i 
arbejdstilrettelæggelsen: Fra LEAN-projekt til LEAN-værk-
tøj og LEANkultur.  

Anvendelse af LEAN værktøjer, 5 dage
Du lærer at anvende værktøjerne fra de 5 LEAN-principper, 
de 7 spildformer og KAIZEN til forbedring af produktions-
processerne på din arbejdsplads. Du opnår også kendskab 
til problemløsning og projektstyring.
 
Efter gennemført kursus har du kendskab til problemløs-
ning, datafremstilling og projektstyring. Du har også afprø-
vet kaizen-forbedringscyklus i praksis. 
 
Du kan, i samarbejde med andre faggrupper anvende 
værktøjerne fra De 5 LEAN-principper, De 7 Spildformer og 
KAIZEN til forbedring af produktionsprocesser.

Systematisk problemløsning, 5 dage
Du lærer at bruge årsag-virkningsdiagramværktøjet til at 
analysere og prioritere produktionstekniske problemstillin-
ger.
 
Efter gennemført kursus kan du, gennem anvendelse af 
årsag-virkningsdiagramværktøjet, analysere, vurdere og 
prioritere produktionstekniske problemstillinger samt 
udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstem-
melse med virksomhedens politikker og målsætninger.

LEAN support, 2 dage
På dette kursus lærer du at supportere og facilitetere KAI-
ZEN i produktionen.
 
Efter gennemført kursus har du praktisk kendskab til 
elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, og grund-
læggende support i forbindelse med udfyldelse af opga-
vebeskrivelser PDCA (plan, do, check, act). Du kan udføre 
support til opfølgning på igangværende opgaver og projek-
ter via kaizentavle samt facilitering af forbedringstiltag. 

Du får værktøjer til kommunikation og videndeling og prak-
tisk træning i præsentationsteknik og værktøjer. 

NB! Har du taget disse fire AMU-kurser inden for de sene-
ste to år, kan du også få LEAN-kørekortet.
 

Med Industriens LEAN-kørekort bliver du klar til at arbejde 
med LEAN på kun 10 dage. Du forstår effekten af LEAN og 
kan bidrage til at få lean-processer til at køre i virksomhe-
den. 

Dermed bliver din position på arbejdsmarkedet stærkere, 
fordi du bliver en mere attraktiv medarbejder for de virk-
somheder, som arbejder med lean. LEAN-kørekortet er for 
dig, der arbejder eller gerne vil arbejde i industrien. 

Med lean-kørekort kan du:
 > Forstå og arbejde med LEAN.
 > Udføre værdistrømsanalyser og sikre god lean kultur.
 > Arbejde med forandring og problemløsning.
 > Arbejde med LEAN målstyring.

/ FAG PÅ 
FORLØBET
Kan også tages enkeltvis



KØREKORT TIL LASTBIL, BUS, 
TAXI OG HÆNGER
Hvis du er jobsøgende, er det din 
a-kase eller jobcenter, der skal 
bevillige dig uddannelsen. 

Det betyder, at hvis du tager et 
kørekort, er uddannelserne uden  
deltagerbetaling for dig. 

Hvis du har ret til 6 ugers jobrettet 
uddannelse, kan du deltage ved at 
kontakte os. Hvis du ønsker mere 
uddannelse,  ud over dine 6 uger, 
skal du kontakte dit jobcenter for 
at få en uddannelsesplan.

Der kan forekomme div. gebyrer til 
Politiet og Trafikstyrelsen, når du 
tager et kørekort. Disse udgifter 
skal du selv skal afholde, men det 
afhænger af din aftale med dit 
jobcenter.

/ BLAND SELV 
DIN PAKKE INDEN FOR 
TRANSPORTOMRÅDET
Hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du selv vælge frit blandt vores 
uddannelser inden for chaufførområdet. Har du allerede lastbil- eller buskørekort, er 
det en oplagt mulighed, for at supplere med nedenstående uddannelser.

/ CHAUFFØRUDDANNELSER

/ KØR FLEXTRAFIK & SYGETRANSPORT
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Hvilken vej skal 
du vælge?

GODSTRANSPORT
Som godschauffør oplever du Danmark fra førerhuset og 
mærker friheden på landevejen. 

I løbet af din arbejdsdag får du brugt kroppen og får masser 
af frisk luft, når lastbilen skal læsses og losses. Du planlæg-
ger også køreruter, og sikrer at lasten er ordentlig fastgjort.
Du er ikke alene i dit arbejde. Som godschauffør er du fir-
maets ansigt udadtil, og det betyder, at du skal kunne levere 
service og smil lige så godt, som du leverer varer. I et job 
som godschauffør kan du ændre kurs undervejs, hvis dine 
behov ændrer sig. Som godschauffør kan du både have et 
8-16 job eller få en vagtplan, der er mere varieret.

FOR DIG DER ØNSKER:
 > At være herre i eget hus.
 > At køre på 6 hjul eller derover.
 > Et selvstændigt job.
 > Frihed på landevejen.
 > At bruge din krop.
 > At give et smil med på vejen.

Uden dig ville danskerne ikke have smør  
på brødet eller tøj på kroppen!

PERSONBEFORDRING
Hvis du er glad for at køre og samtigig kan lide at arbejde og 
kommunikere med mennesker og yde god service, skal du 
vælge busbranchen.

Som chauffør kan du enten arbejde i store bybusser, køre 
turistbus eller køre mindre busser, der fx anvendes til trans-
port af syge og handicappede. I arbejdet som chauffør er det 
dig der står for bl.a. planlægning og sikkerhed, og du er sam-
tidig virksomhedens ansigt udadtil.

FOR DIG DER ØNSKER:
 > At hjælpe andre mennesker.
 > At yde en god service.
 > At tale med andre dagen lang.
 > Et job, hvor to dage ikke er ens.
 > At give et smil med på vejen.

For dig, der gerne vil gøre en forskel for andre  
mennesker i dagligdagen!

GODSTRANSPORT

AMU Titel Varighed

47854 Lastbilkørekort: Godstransport med lastbil, kat. C 30 dage

45114 Hænger: Kørsel med Vogntog, kat. C/E 20 dage

47696 Farligt gods: ADR Grund- og specialiceringskursus inkl. tank + klasse 1 5,4 dage

46905 Farligt gods: ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3 dage

48644 Krancertifikat: Mobile kraner 8-30 tm_med integreret kranbasis 10 dage

47136 Vejen som arbejdsplads, Certifikat 2 dage

45310 Lastsikring og stuvning af gods 3 dage

44722
48660
48611

Lovpligtig EU-efteruddannelse:
Køre- og hviletidsregler
EU-efteruddannelse for godschauffører
Ajourføring for stykgods- og distribution

1 dag
2 dage
2 dage

PERSONBEFORDRING

AMU Titel Varighed

40531 Buskørekort: Personbefordring med bus, kat. D-EP 30 dage

48652 Taxi: Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj 10 dage

47874
48104
49759

Flextrafik/Sygetransport:
Introduktion til offeltlig servicetrafik
Befordring af sygdoms- og aldersvækkende passagerer
Befordring af fysisk handicappede passagerer

1 dag
2 dage
2 dage

48903
48900

Rutebus:
Rutebuschauffør
Trafikselskabets kundeservice og billettering

4 dage
2 dage

VAREBILSCHAUFFØR

AMU Titel Varighed

48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør 3 dage

48851 Efteruddannelse for varebilschauffører 2 dage

LAGER

AMU Titel Varighed

47592 Gaffeltruckcertifikat 7 dage

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



10 DAGE INKL. KVALIFIKATIONSPRØVE

Hvis du vil have et selvstændigt job med fleksible arbejdsti-
der, kunne jobbet som taxichauffør være en mulighed.

Som taxachauffør er dit primære job at køre passagerer fra 
et sted til et andet. Ofte vil passagererne gerne snakke un-
der køreturen. Derfor er det vigtigt, at du kan lide at snakke 
med mange forskellige mennesker. 

JOBMULIGHEDER
Jobbet som taxachauffør er fleksibelt. Mange steder kan 
du selv være med til at planlægge din vagtplan. Du skal dog 
være indstillet på natte- og weekendarbejde.

Hvis du vil have endnu flere muligheder med dit taxikøre-
kort, kan du supplere med 5 dages BAB kursus, så du også 
kan køre flextrafik. Ønsker du at køre flextrafik/sygetrans-
port i minibus/handicapbus, kræves der kørekort til bus.

30 DAGE INKL. TEORI- OG KØREPRØVE.

Hvis du er glad for at køre og samtidig kan lide at arbejde 
med mennesker og yde en god kundeservice, skal du vælge 
busbranchen. 

Med et buskørekort åbnes døren til flere spor i branchen i 
en meget fleksibel hverdag med kollegaer og mennesker i 
centrum. Du kan med buskørekortet udføre erhvervsmæs-
sig befordring i køretøjer over 3.500 kg. med mere end 9 
personer. Du skal også have et buskørekort, hvis du ønsker 
at køre minibus/handicapbus inden for flextrafik/syge-
transport.

JOBMULIGHEDER
Med et buskørekort i hånden er jobmulighederne mange. Du 
kan bl.a. blive buschauffør i bybus, køre togbus, flixbus eller 
turistbus. Du kan også køre flextrafik/sygetransport i mini-
busserne/handicapbusserne, hvis du har et BAB bevis. Hvis 
du vil køre turistbus i udlandet, kræves der 2 års erfaring.

ADGANGSKRAV
 > Godkendt lægeerklæring til bus erhverv fra egen læge.
 > Kørekort til personbil, kat. B.
 > Kunne beherske det danske sprog.
 > Være fyldt 23 år på prøvedatoen.
 > Have en ren straffe- og børneattest.

 
PRØVE
Der afholdes teoretisk og praktisk køreprøve til kategori 
D-EP (stor bus erhverv) eller D1 (minibus erhverv),  ligesom 
der afholdes prøve i de grundlæggende kvalifikationer efter 
Trafikstyrelsens regler. 

/ KØR TAXI & LIMOUSINE
TAXI  |  LIMOUSINE  |  FLEXTRAFIK  |  SYGETRANSPORT

/ KØR BUS
RUTEBUS  |  BYBUS  |  SKOLEBUS  |  TURISTBUS  |  FLEXTRAFIK  |  SYGETRANSPORT

ADGANGSKRAV
 > Du skal være fyldt 21 år.
 > Du skal have haft kørekort til alm. bil i mindst 3 år.
 > Du skal have en ren straffe- og børneattest.
 > Du skal have en godkendt lægeerklæring.
 > Du skal beherske det danske sprog.

 
PRØVE
Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve 
jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gældende bestemmel-
ser.

For at få job som flextrafikchauffør, skal du have et BAB 
bevis, på i alt 5 dage og enten kvalifikationsuddannelse 
til taxi og/eller erhvervskørekort til bus - enten turistbus, 
D-EP eller minibus, D1. 

Med et BAB bevis kan du blive chauffør for personer, som 
har svært ved at komme rundt på egen hånd. Du lærer 

bl.a. om sygdom, fastspænding af kørestole samt brug 
af lift og trappemaskine. Du vil komme til at køre med 
kørestolsbrugere, ældre, skolebørn, handicappede og 
patienter til sygehuse. 

Dit job som chauffør bliver at køre til og fra forskellige 
aktiviteter i hverdagen, behandlinger eller indkøb. 

VIDSTE DU?
At der er stor efterspørgsel på chauffører, der kan køre 
flextrafik. Derfor er der rigtige gode chancer for at få et job i 
branchen, når du er færdig med din uddannelse.  
Vi hjælper dig gerne med kontakter til arbejdsgivere, som 
søger arbejdskraft.

/ KØR FLEXTRAFIK & SYGETRANSPORT

 opstart hver 14 dag 

 Ingen ventetid! 
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/ KØR LASTBIL
30 DAGES UDDANNELSESFORLØB INKL. TEORI- OG KØREPRØVE

KØRSEL MED VOGNTOG, KAT. C/E
20 DAGES KØREKORT TIL VOGNTOG/HÆNGER  
- INKL. TEORI- OG KØREPRØVE

Suppler dit lastbilkørekort med et hængerkort og bliv 
kvalificeret til at køre godstransport med vogntog. Køre-
kortet åbner op for en række nye jobmuligheder inden for 
transportbranchen, og gør din profil endnu mere attraktiv 
på jobmarkedet. Et hængerkort er en god investering i din 
fremtidige karriere som chauffør.
 
PRØVE
Uddannelsen afsluttes med en teori- og køreprøve, kategori 
C/E.
 
ADGANGSKRAV

 > Godkendt lægeerklæring til vogntog fra egen læge.
 > Gyldigt kørekort til lastbil, kat. C.
 > Kunne beherske det danske sprog.
 > Være fyldt 21 år på prøvedatoen.

 
Bemærk: Tager du et hængerkort i forlængelse af et last-
bilkørekort, skal EU-Beviset kun betales en gang. Lægeer-
klæring kan også undlades, hvis du har søgt om hængerkort 
i forbindelse med lastbilkørekortet.

MOBILE KRANER 
BLIV KRANFØRER PÅ KUN 10 DAGE - CERTIFIKAT
Med et krancertifikat i hånden har du flere strenge at spille 
på i dit job, og du er mere attraktiv på arbejdsmarkedet.
Når du har bestået kran certifikat til mobile kraner, kan du, 
betjene en lastbilmonteret kran, gældende fra 8 tonsmeter 
til og med 30 tonsmeter. 

PRØVE
Der afholdes en teori- og praktisk prøve, som er godkendt 
af Arbejdstilsynet.

VEJEN SOM ARBEJDSPLADS
LOVPLIGTIG CERTIFIKATUDDANNELSE PÅ 2 DAGE

Hvis du skal arbejde eller allerede arbejder på vejene med 
anlæg, drift og vedligeholdsopgaver. Du lærer de grund-
læggende regler om afmærkning og sikkerhed i forbindelse 
med vejarbejder på statsvejnettet samt steder hvor de 
samme regler gælder.
 
PRØVE
Der aflægges certifikatprøve, som er fastlagt af Vejdirek-
toratet. Bemærk: Uddannelsesbeviset er gyldigt i 5 år, 
hvorefter uddannelsen skal fornys.

EU-EFTERUDDANNELSE
SOM LASTBILCHAUFFØR SKAL DU FORNY DIT  
EU BEVIS HVERT 5. ÅR 

Samtidig bliver du opdateret på dine færdigheder 
og viden. Vi tilbyder efteruddannelsen inden for 
stykgods/distribution og entreprenørkørsel.
Uddannelsen varer 5 dage.

Lovpligtiguddannelse

ADR - FARLIGT GODS  BEVIS
HVIS DU SKAL KØRE MED FARLIGT GODS 
I EMBALLAGER, I TANKE OG TANKCONTAINERE

Med et ADR bevis i hånden åbner du op for en 
række nye jobmuligheder. Der er nemlig mange 
jobs i transportbranchen, der kræver at du har et 
ADR bevis. Det kræver bl.a. et ADR bevis, hvis du 
skal køre med kemikalier, parfumer og en række 
fødevarer, herunder flødeskum på dåse. 

Bemærk: ADR beviset skal fornyes hvert 5. år.
Uddannelsen tager 3 eller 5 dage, alt efter hviklet 
bevis du vælger.

Lovpligtiguddannelse
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Med et kørekort til lastbil har du muligheden for at udleve drømmen som 
godschauffør, hvor du kan være meget selvstændig og komme vidt omkring 
i både Danmark og udlandet. Der bliver hver dag transporteret store mæng-
der gods rundt i hele verden. Som lastbilchauffør bliver det dit ansvar, at 
godset kommer sikkert frem til det aftalte tidspunkt.

ADGANGSKRAV
For at deltage på uddannelsen, skal du:

 > Have en godkendt lægeerklæring til lastbil fra egen læge.
 > Have kørekort til personbil, kat. B.
 > Kunne læse, tale og forstå dansk.
 > Være fyldt 21 år på prøvedatoen.

JOBMULIGHEDER
Med et lastbilkørekort i hånden er jobmulighederne mange. Du kan bl.a. blive 
godschauffør, renovationsmedarbejder eller flyttechauffør.

Vil du have endnu flere jobmuligheder, kan du supplere dit lastbilkørekort 
med et ADR bevis, og et kørekort til vogntog. Det giver dig mulighed for at 
køre med farligt gods eller lastbil med vogntog/træk-trailer inden for fx 
distribution, tankvogn og eksport.

Bliv lastbilchauffør og vær 
med at at holde hjulene i gang
DISTRIBUTION  |  RENOVATION  |  IMPORT  |  EKSPORT  |  BYGGERI  |  FLYTTETRANSPORT 

Som lastbilchauffør får du et selvstændigt job med frihed på landevejen. 

PRØVE
Uddannelsen afsluttes med en teoriprøve, 
en køreprøve og en EU kvalifikationsprøve, 
der er en multiple choice test. 

DATO & PRIS
Hvis du er jobsøgende, er det din a-ka-
se eller jobcenter, der skal bevillige dig 
uddannelsen. Kørekortet er altså uden 
deltagerbetaling for dig. Hvis du har ret 
til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du 
deltage ved at kontakte os.

Der kan forekomme div. gebyrer til Politiet 
og Trafikstyrelsen, som du selv skal afhol-
de, men det afhænger af din aftale med dit 
jobcenter.

TRANSPORT 

erhvervsgruppe

 opstart hver 14 dag 

 Ingen ventetid! 

VIDSTE DU AT, DER ER STOR MANGEL PÅ
LASTBILCHAUFFØRER?
Hvis du overvejer et brancheskift, er der rigtige gode 
chancer for at få et job i godsbranchen, når du er 
færdig med din uddannelse. Vi hjælper dig gerne med 
kontakter til vognmænd,som søger arbejdskraft.

Har du allerede kørekort til lastbil?
Suppler dine 6 uger med disse uddannelser



Varebilsloven betyder at du som chauffør skal 
uddannes, hvis du kører eller ønsker at køre varebil.

Varebilsuddannelsen sikrer dig de nødvendige 
kvalifikationer. Loven gælder for varebiler på under 3500 
kg, som kører erhvervsmæssig kørsel med stykgods over 
11 kg. for fremmed regning.

TO UDDANNELSER INDEN FOR VAREBIL
Grunduddannelsen som er for dig, der aldrig har 
kørt varebil før, eller har under to års erfaring som 
varebilschauffør.

Efteruddannelsen som er for dig, der har haft mindst 2 
års beskæftigelse som varebilschauffør i de sidste 10 år. 

BEMÆRK: Hvis du allerede har et blåt 
chaufføruddannelsesbevis (CUB), har du automatisk 
de samme rettigheder som indehavere af et 
varebilschauffør uddannelsesbevis (VUB). Du skal derfor 
ikke på uddannesle.

GEBYRER
På begge uddannelsesforløb skal du påregne et gebyr til 
Færdselsstyrelsen for sagsbehandling af beviser.

ADGANGSKRAV
 > Gyldigt kørekort til almindelig bil (kategori B).

/ KØR GAFFELTRUCKS
7 DAGES LOVPLIGTIG UDDANNELSE

/ KØR VAREBIL
3 DAGES LOVPLIGTIG UDDANNELSE

PRØVE
Der aflægges certifikatprøve i henhold til Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse.
 
ADGANGSKRAV

 > Du skal være fyldt 18 år.
 > Du skal kunne fremvise et gyldigt kørekort eller en  

tilfredsstillende lægeattest.

DATO & PRIS 
Vi udbyder nye hold hver uge i Hillerød. Prisen er fastlagt af 
finansministeriet. Se mere om dine muligheder på 
www.kursus.unord.dk eller kontakt os på 
telefon 48 29 00 07. 
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/ Læs mere om reglerne på varebilskrav.dk

Suppler dit varebilsbevis med et ADR BEVIS for 
endnu flere jobmuligheder.

Med et ADR bevis i hånden åbner du op for en 
række nye jobmuligheder. Der er nemlig mange 
jobs, der kræver, at du har et ADR bevis. 

Det kræver bl.a. et ADR bevis, hvis du skal køre 
med kemikalier, parfumer, håndsprit, væsker til 
autobranchen, flødeskum på dåse og lign. 

Bemærk: ADR beviset skal fornyes hvert 5. år.

Med et truckcertifikat i hånden åbner du op for en række 
spændende jobmuligheder og bliver en eftertragtet ar-
bejdskraft i transportbranchen.

Undervisningen er en god blanding af praktiske øvelser 
og klasseundervisning. Du kan bl.a. se frem til at lære at 
føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, 
og hvordan du foretager korrekt stuvning, optagning og 
afsætning af forskellige typer gods.

I klasselokalet bliver du undervist af vores erfarne og dyg-
tige undervisere. Her vil du bl.a. lære at aflæse forskellige 
belastningsdiagrammer og om de risici, der er forbundet 
med at arbejde med maskinerne. 

JOBMULIGHEDER
Elsempler på brancher:

 > Lager.
 > Terminaler.
 > Lufthavne.
 > Havne.
 > Byggeriet.
 > Byggemarkeder.
 > Varehuse.
 > Sportshaller.

DATO & PRIS 
Vi udbyder ca. 8 hold om året  i Hillerød. Prisen er fastlagt af 
finansministeriet. Se mere om dine muligheder på 
www.kursus.unord.dk eller kontakt os på  telefon 48 29 00 07. 



Kursuscenter
PEDER OXES ALLÉ 4, 3400 HILLERØD

T. 48 29 00 07  |  W. kursus.unord.dk  |  M. salg@unord.dk

/ OM OS

U/NORD kursuscenter er en del af U/NORD, som 
er Nordsjællands største uddannelsescenter. 

Vi tilbyder en bred vifte af kurser, der giver 
formel kompetence (AMU), og særligt udviklede 
kurser, der er tilpasset den enkelte virksomhed. 
Hvert år kompetenceudvikler vi mere end 10.000 
kursister, og det er ikke tilfældigt, at så mange 
vælger os. 

Vi opkvalificerer virksomheder, medarbejdere 
og jobsøgende gennem et praksisnært 
uddannelsesforløb, som er kompetencegivende, 
og gør medarbejdere i stand til at indgå i 
fremtidens arbejdsmarked. 

Vores undervisning udføres på et højt fagligt 
niveau i et læringsmiljø, hvor kursusoplevelsen er 
personlig og udfordrende. Vores faguddannede 
professionelle undervisere, og det øvrige 
personale, er altid klar til at give dig og din 
virksomhed en god oplevelse.

Vi er en vigtig aktør i udviklingen af Nordsjælland 
og har et globalt udsyn og bidrager til en 
bæredygtig fremtid.

U/NORD er certificeret som verdensmålsskole og 
bliver del af det verdensomspændende UNESCO-
netværk for verdensmålsskoler.  

Som UNESCO Verdensmålsskole forpligter vi os 
til at fremme UNESCO’s idealer og værdier og til 
at arbejde strategisk og ambitiøst på at efterleve 
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

1 HR & LEDERUDVIKLING

2 BÆREDYGTIGHED & 
GRØN OMSTILLING

3 KONTOR & ADMINISTRATION

4 SALG- OG KUNDESERVICE

5 IT KURSER 

6 CHAUFFØRUDDANNELSER

7 LEAN

8 MEDICINAL- & INDUSTRIOMRÅDET

9 RENGØRING

10 FØRSTEHJÆLP, BRAND OG 
REDNING

/ VI TILBYDER KURSER OG 
KOMPETENCEUDVIKLING INDEN FOR:

Læs mere på

www.kursus.unord.dk


