Bliv klædt på til en
fremtid inden for
industriens verden
Drømmer du om job i industrien?
Bliv klar med dette kursus.
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Ønsker du at arbejde inden for industriens store
verden, så er du godt klædt på, hvis du har disse
kompetencegivende kurser med på dit CV.

Hvad består kurset af?
Forløbet består af fem moduler, der er
sammensat af 19 AMU-uddannelser.
• Du får styr på de basale IT-kompetencer, som alle brancher forventer, at du
som minimum kan varetage.
• Du vil blive klædt på til at a
 rbejde
indenfor medicinindustrien mv.,
herunder det at arbejde sterilt og
under GMP-regler.
• Du opnår et LEAN kørekort, som blandt
andet 3F og Dansk Industri står bag.
• Du kan erhverve et gaffeltruckcertifikat,
der bl.a. giver mulighed for et job på
logistikområdet.
• Du får mulighed for at pudse dit engelsk
af – også de faglige begreber.
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Skal jeg tage alle modulerne i pakken?
Nej. Forløbet er netop opbygget som
moduler for at give dig de bedste mulig
heder for at tilegne dig de kompetencer, som du specifikt ønsker. På enkelte
moduler anbefales det dog, at kurserne
gennemføres i bestemt rækkefølge.
Kan alle deltage i kurserne?
Ja. Har du udfordringer med ordblindhed
eller andet, er det dog vigtigt, at du o
 plyser
dette, så vi kan sørge for den rigtige støtte
fra kursets start.
Hvornår foregår undervisningen?
Undervisningen foregår normalt mandag
til fredag i tidsrummet 8:00–15:25.

Hvad skal jeg leve af, mens jeg tager
kurset?
Tager du kurset i opsigelsesperioden,
får du løn fra din virksomhed. Er du blevet
ledig, kan du få dagpenge.
Hvordan tilmelder jeg mig?
Vi forventer, at alle opsagte får tilbudt
et vejledningskursus via jobcenteret
i Københavns Lufthavn. Her får du vejledning, en uddannelsesplan og kan blive
tilmeldt kurser.
Hvis du er ledig, skal du kontakte
jobcenteret i lufthavnen på telefon:
25 36 79 00.

Hvis ikke du når at tage
på kursus i din opsigelses
periode, er der stadig
mulighed for at komme
på mange af de samme
kurser. Du skal tale med
A-kassen og jobcenteret
om dine uddannelses
ønsker, hvis du bliver
arbejdsløs.
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Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret
ordforråd
Læs mere her

44979

5 dage

44978

Indskrivning og formatering af m
 indre tekster
Læs mere her

01.–02.09.2020

1–10 dage

47217

Anvendelse af regneark til enkle beregninger
Læs mere her

04.–07.09.2020

1–10 dage

47218

Design og automatisering af r egneark
Læs mere her

08.–09.09.2020

1–10 dage

44346

22.09.2020

1–10 dage

40749

24.–25.09.2020

1–10 dage

44373

28.09.2020

1–10 dage

47212

Anvendelse af præsentationsprogrammer
Læs mere her
Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
Læs mere her

Kursus 29 dage
Sikker adfærd i produktionen

10.08.–17.09.2020

49377

Medicinalindustriel produktion GMP1

10.08.–17.09.2020

49284

Fremstilling af sterile lægemidler, Steril 1

10.08.–17.09.2020

49323

Fremstilling af steril batch, Steril 2

10.08.–17.09.2020

49324

GMP i praksis, GMP2

10.08.–17.09.2020

49293

Kvalitetskontrol for medicooperatører

10.08.–17.09.2020

40919

Læs mere om introkurset her
Bemærk: Alle pladser er optaget pt.
3F har en række forhånds-reserveret pladser for resten af 2020.
Kontakt Michael Friis for at benytte forhåndsreserveret pladser.
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5 dage

31.08–04.09.2020

Effektiv anvendelse af e-mail- og kalender
systemer
Læs mere her

Intro til Medico branchen

24.–28.08.2020

Industriens LEAN-kørekort

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Læs mere her

Kurser hos U/NORD

Gaffeltruck certifikatkursus B

IT

Engelsk

Kurser hos U/NORD

Kursus 10 dage
Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN

10.09.2020

40658

Anvendelse af LEAN værktøjer i produktionen

14.09.–15.09.2020

49086

Systematisk problemløsning for operatører

23.09.–25.09.2020

43939

LEAN support i produktionen

07.10.–08.10.2020

47085

Læs mere om kurset her

Gaffeltruck certifikatkursus B
Læs mere her

10.08.–18.08.2020

7 dage

47592

Ovenstående er først mulige kursusperioder – klik på linket på det enkelte modul for at se,
om der allerede er alternative datoer.
Hvis der er stor tilslutning til de enkelte kurser, vil U/nord forsøge at etablere flere hold.
Hvis der er for få tilmeldinger til et hold, kan det desværre blive nødvendigt at aflyse eller
flytte holdet.
Kontakt:
Tine B. Riber, 48 225 303 / kursusadm@unord.dk
Svend-Ove Pedersen, 24 869 905 / svop@unord.dk
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