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Til dig, der er jobsøgende!



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

Kursussekretær
Tine B. Riber
T. 48 22 53 03
M. kursusadm@unord.dk

Uddannelseskonsulent
Lis Schiller
T. 21 73 46 34
M. salg@unord.dk



Hvis du som jobsøgende har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, kan du med BLAND SELV, frit vælge den uddan-
nelsespakke, som du finder relevant, og som kan hjælpe dig skridtet videre, i din jobsøgning. Hvis du ikke har ret til 
6 ugers jobrettet uddannelse, kan du kontakte dit jobcenter, for at ansøge om uddannelsespakkerne på en jobplan. 
Læs mere om reglerne på side 11.
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Uddannelsesforløb - alle kan blandes og findes på positivlisten.



Er du træt af, selv at kæmpe dig igennem diverse Office-programmer? Eller 
vil du gerne lære mere? På vores ”Grundpakke”, 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 Office-programmerne. Desuden får du også værktøjer til at 
håndtere stress og konflikter i arbejdssituationer. Efter gennemførelsen af 
dette forløb, vil det være naturligt at kombinere med ”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.

15 DAGES UDDANNELSESFORLØB 

    Det er vigtigt, at du har styr på 
it-værktøjerne i din jobfunktion
Uddannelsesforløbet er et grundlæggende ”must” i næsten alle  
jobfunktioner.

INDHOLD
    Mus, tastatur, skrivebord, mapper m.m.
    Grundlæggende tekstbehandling - Word.
    Grundlæggende regneark - Excel.
    E-mail og kalenderstyring - Outlook. 
    Præsentationsprogram - PowerPoint.
    Stresshåndtering.
    Konflikthåndtering.

JOBMULIGHEDER
Kombineret med en af vore øvrige pakker 
fra BLAND SELV, er jobmulighederne 
uendelig mange inden for administration, 
kontor, handel, service eller ledelse.

Se beskrivelse af uddannelsesforløbende 
og jobmulighederne inden for de forskelli-
ge områder.

BLAND SELV
Kombiner dette uddannelsesforløb  
med enten:
    15 dages ”Administrativ it”
    15 dages ”Kontor & Administration”
    15 dages ”Detail / Salg” eller 
    13 dages ”Grundlæggende 
    lederuddannelse”.

FAG PÅ UDDANNELSEN

AMU Titel Dage Pris kr.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen 3 1.741,45

47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 1.172,70

47218 Anvendelse af regneark til enkelte beregninger 2 1.172,70

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 1.234,30

45389 Konflikthåndtering 1 696,35

40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen 2 1.172,70

40749 Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystem 1 696,35

44346 Design og automatisering af regneark 2 1.234,30

Ialt 15 9.120,85

GRUNDPAKKE

4

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



Du lærer at forstå og anvende digitale teknikker og platforme, som giver et 
bedre overblik og effektiv håndtering til løsning af virksomhedens admini-
strative 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 i vores grundpakke. 

15 DAGES UDDANNELSESFORLØB 

    Øg dine kompetencer inden for it 
og stå stærkere på arbejdsmarkedet
Uddannelsen er for dig, der gerne vil være administrativ  
medarbejder, med et digitalt fokus.

INDHOLD
    Udvidet tekstbehandling - Word.
    Udvidet regneark - Excel.
    Grafik og billedredigering.
    Integration af data mellem  
    administrative systemer.
    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 kon-
toropgaver fx korrespondance, sagsbe-
handling, planlægning, kalenderstyring, 
statistikker, beregninger og præsentati-
oner.  

BLAND SELV
Kombiner dette uddannelsesforløb  
med enten:
    15 dages ”Grundpakke”. 
    15 dages ”Kontor & Administration”.
    15 dages ”Detail & Salg”
    13 dages ”Grundlæggende 
    lederuddannelse”.

FAG PÅ UDDANNELSEN

AMU Titel Dage Pris kr.

47214 Håndtering og strukturering af længere tekster 1  696,35 

40754 Anvendelse af pivot-tabeller 1 696,35

44354 Fletning af dokumenter 1  727,15

47215 Opstilling af layout i tekst 2 1.234,30 

40748 Anvendelse af store datamængder i regneark 1  696,35 

45782 Integration af data mellem adm. it-systemer 2  1.172,70 

47212 Brug af grafik i tekstbehandling 1  727,15 

45859 Billedredigering 2  1.234,30

48404 Opbygning af virksomhedens website 2 1.172,70

47301 Tekster til nettet - formulering og opbygning 2 1.172,70

Ialt 15 9.530,05

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



Der er ingen tvivl om, at detailhandlen tilfører værdi lokalt - særligt når det 
gælder arbejdspladser og byliv. Kunderne kræver i dag en god og personlig 
kundeoplevelse. 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. Dit 
møde med kunden er vigtig og kan være afgørende for, om salget kommer 
til dig eller en konkurrerende virksomhed. 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 kontorfunkti-
oner.

15 DAGES UDDANNELSESFORLØB

    Kan du sælge sand i Sahara?
Det handler ikke om, hvad du sælger – men hvordan du sælger det!  
Bliv klædt endnu bedre på til et job med salg og kundeservice.

INDHOLD
    Salg og opbygning af relationer.
    Teknikker i forhold til arbejdsgange og
    arbejdsfunktioner.
    Salgsteknikker, mersalg og kundetyper.
    Markedsføring på sociale medier.
    Persondatalov.

JOBMULIGHEDER
Med et uddannelsesbevis i hånden, er 
jobmulighederne mange inden for detail 
og salgsområdet. 

Du kan søge job inden for detailbranchen, 
som kundeservicemedarbejder, salgssup-
porter eller salgskoordinator.

BLAND SELV
    15 dages ”Grundpakke”.
    15 dages ”Administrativ it”.
    15 dages ” Kontor & Administration”.
    13 dages ”Grundlæggende 
    lederuddannelse”.

FAG PÅ UDDANNELSEN

AMU Titel Dage Pris kr.

47295 Kulturafstemt kommunikation i salg og service 2  1.172,70 

46472 Personligt salg - kundens behov og løsninger 3  1.649,05 

45350 Kundeservice i detailhandelen 2  1.172,70 

46128 Mersalg i butikken 2  1.172,70 

47342 Markedsføring med sociale medier i detail 2 1.173,70 

47248 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunk. 2  1.172,70 

48653 Håndtering af personoplysninger 2  1.172,70 

Ialt 15 8.685,25

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



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

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.

15 DAGES UDDANNELSESFORLØB

    Blæksprutte med fokus på 
administrative opgaver
Få klarlagt dine kompetencer og pudset formen af, så du er klar til  
et job som administrativ medarbejder.

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 kon-
toropgaver fx korrespondance, sagsbe-
handling, planlægning, kalenderstyring, 
statistikker, beregninger og præsenta-
tioner. Du kan også søge som piccoline, 
receptionist eller frontmearbejder.

BLAND SELV
    15 dages ”Grundpakke”.
    15 dages ”Administrativ it”.

Ved at supplere med en af disse to pakker, 
styrker du dine kompetencer inden for it, 
som er vigtigt i alt administrativt arbejde. 

FAG PÅ UDDANNELSEN

AMU Titel Dage Pris kr.

44377 Møde- og konferencetilrettelæggelse 3  1.649,05 

47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2  1.172,70 

47248 Samtaler og kundetyper i kunderelationer 2  1.172,70 

47253 Mersalg i kundekontaktfunktioner 1  696,35 

47297 Kommunikation og feedback i administrativt arb. 1  696,35 

47298 Referat- og notatteknik 2  1.172,70 

47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2  1.172,70 

48653 Håndtering af personoplysninger 2  1.172,70 

Ialt 15 8.905,25

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



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 dagli-
ge 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.

13 DAGES UDDANNELSESFORLØB

    Få papir på alt det du kan - og mere til
Du får en solid værktøjskasse, der har fokus på, hvordan du styrker 
din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling.

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.

BLAND SELV
    15 dages ”Grundpakke”.
    15 dages ”Administrativ it”.
    17 dages ”Supplerende ledelse”.

FAG PÅ UDDANNELSEN

AMU Titel Dage Pris kr.

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse 3  1.649,05  

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj 2  1.172,70  

47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 2  1.172,70  

47753 Ledelse og samarbejde 3  1.649,05  

47754 Mødeledelse 1  696,35  

47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse 2  1.172,70  
Ialt 13 7.512,55

8

DEN GRUNDLÆGGENDE 
LEDERUDDANNELSE

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



Uddannelsen giver dig et spændende, praksisnært og meget relevant ener-
giboost, og giver dig redskaber til at kunne blive en endnu bedre og opdate-
ret leder. 

Der fokuseres på at kunne skabe resultater gennem forretningsforståelse, 
strategi, budgetter, projektledelse og digitalisering, så du opnår en bredere 
forståelse og får en dybere viden for det strategiske arbejde. Du bliver bedre 
til at møde de forandringer, du som leder og virksomhed i større og større 
omfang møder. 

Når du kender virksomhedens mål og handlingsplaner, kan du bedre involve-
re dine medarbejder, så de bliver en aktiv del af virksomhedens beslutnings-
processer. Alt dette for at skabe større arbejdsglæde!

17 DAGES UDDANNELSESFORLØB

    Få en større forretningsforståelse
Få en forståelse for ledelse på det strategiske niveau og nå ud til dine 
medarbejdere gennem motivation og inspiration med fokus på trivsel og 
arbejdsglæde.

INDHOLD
    Projektledelse.
    Forretningsforståelse
    Budgetplanlægning- og styring.
    Strategiarbejde.
    Persondataloven.
    Stresshåndtering blandt 
    medarbejderene.

DELTAGERPROFIL
Uddannelsen henvender sig til dig, der 
ønsker en mere uddybende og  praksi-
sorienteret lederuddannelse. Det er en 
forudsætning, at du har deltaget på ”Den 
grundlæggende lederuddannelse” eller har 
tilsvarende kvalifikationer.

BLAND SELV
    15 dages ”Grundpakke”.
    15 dages ”Administrativ it”.
    13 dages ”Grundlæggende ledelse”.

FAG PÅ UDDANNELSEN

AMU Titel Dage Pris kr.

49445 Projektledelse 3  1.649,05  

43572 Ledelse af forandringsprocesser 3  1.649,05  

49437 Virksomhedens budgetter 3  1.649,05  

48325 Foretningsforståelse og nøgletal i IT-systemer 2   1.172,70  

45951 Kundeanalyse og e-strategi 2   1.172,70  

48653 Håndtering af personoplysninger 2   1.172,70  

40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen 2   1.172,70  

Ialt 17  9.637,95
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SUPPLERENDE
LEDELSE

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



     

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 sam-
tidig, 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 konteringsin-
strukser. I forhold til årsregnskabet lærer du at medvirke ved afslutning og 
klargøring til et nyt år.  Du får også indblik i beregning af løn ud fra overens-
komster og lovgivning.

30 DAGES UDDANNELSESFORLØB

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

INDHOLD
    Kontoplaner.
    Debit/kredit.
    Moms.
    Afskrivninger.
    Løn.
    Årsafslutning.

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, med 
fokus på regnskab, løn, sagsstyring og 
bogføring.

DELTAGERPROFIL
Uddannelsen er velegnet, uanset om 
du har brug for at lære de grundlæg-
gende færdigheder, har brug for en genop-
friskning eller har behov for at vide mere 
om de enkelte emner.

FAG PÅ UDDANNELSEN

AMU Titel Dage Pris kr.

45965 Placering af resultat- og balancekonti 2  1.172,70 

47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2  1.172,70 

45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2  1.172,70 

47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2  1.172,70 

45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2  1.172,70 

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2  1.172,70 

40008 Årsafslutning af bogholderiet 2  1.172,70 

45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2  1.172,70 

45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 2  1.172,70 

45963 Konteringsinstrukser 1  696,35  

45964 Debitorstyring 2  1.172,70 

45961 Kreditorstyring 1  696,35 

45958 Økonomisk styring af lageret 2  1.172,70 

47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2  1.172,70 

47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2  1.172,70 

44346 Design og automatisering af regneark 2  1.234,30 

Ialt 30  17.872,10 10

REGNSKAB &
ØKONOMISTYRING

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



Med 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du vælge mellem en 
række uddannelser inden for et brancheområde. For til-
melding til enkelte eller fl ere 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. 

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 gen-
nemføre 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 jobtræ-
ning, 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 uddan-
nelse via en jobplan, såfremt dette fi ndes relevant. Hvis du 
får godkendelse til at deltage, betaler de for dit uddannelses-
forløb.

Undervejs i uddannelsesforløbet, modtager du dagpenge, 
kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse.

    6 ugers jobrettet uddannelse



Kursuscenter

Som jobsøgende, skal du have godkendelse af dit jobcen-
ter 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 indfl ydelse på pris, varighed, målgrupppe og 
indhold. Se mere på unord.dk.

    Er du jobsøgende?

KURSUSCENTER
PEDER OXES ALLÉ 4, 3400 HILLERØD

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

Hvert år kompetenceudvikler vi mere end 10.000 kursister. Og det er ikke 
tilfældigt, at så mange vælger os. 

På U/NORD opkvalifi cerer vi dig som jobsøgende, gennem uddannelsesfor-
løb, 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 fi nder det, du har brug for i dette katalog, så lad dig inspire-
re 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 fl ere.

    Nordsjællands største 
kursus- og uddannelsescenter


