OPKVALIFICERING MED LØN
I TREKANTOMRÅDET
I den ekstraordinære situation, som Covid-19 har skabt, er det en oplagt mulighed at opkvalificere dine medarbejdere
via onlineundervisning. Dette er muligt med løntilskud, men der skelnes mellem tre situationer:
1. Ikke-hjemsendte medarbejdere kan opkvalificeres med f.eks. VEU-godtgørelse.
2. Hjemsendte medarbejdere (med lønkompensation) kan opkvalificeres, men uden øvrige tilskudsordninger.
3. Medarbejdere på arbejdsfordeling kan opkvalificeres i hjemsendte uge med VEU-godtgørelse.
Se mere på følgende links:
• Voksen- og efteruddannelse, spørgsmål og kommentarer: https://bit.ly/3bDiAqN
• Voksen- og efteruddannelse, uddannelsesmuligheder: https://bit.ly/2UtTRzN
Vi har samlet et overblik over de uddannelsessteder i Trekantområdet, der kan tilbyde onlineopkvalificering.
Uddannelsesstederne sidder klar til at hjælpe med spørgsmål og vejledning. Find kontaktpersoner og oplysninger
herunder.

AMU Syd
Deltag f.eks. i følgende forløb:
• Gaffeltruck certifikatkursus B - 7 dage
• Vejen som arbejdsplads – Certifikat – 2 dage
• Intro til offentlig servicetrafik – 1 dag
Link til onlinekurser: https://bit.ly/2QUupBh
Link til konsulenter, der sidder klar til at hjælpe: https://bit.ly/2WVE0M2

EUC Lillebælt
EUC Lillebælt tilbyder holdforløb for virksomheder ud fra konkrete behov og ønsker.
Deltag f.eks i forløb indenfor følgende fagområder:
Håndværk & Industri
• Uddannelsesleder Industri- & procesoperatør Benny Ziegler, tlf: 79201190, e-mail: bez@eucl.dk
• Uddannelsesleder Metal Karsten Jensen, tlf: 79201160, e-mail: kae@eucl.dk
Transport & logistik
• Uddannelsesleder Lager Frank Algren Eriksen, tlf: 79201174, e.mail: fae@eucl.dk
• Uddannelsesleder Transport og kran Henrik Helios, tlf: 79201178, e-mail: hhe@eucl.dk

Vi opdaterer løbende på www.dima.one/opkvalificering

HANSENBERG
Hansenberg tilbyder holdforløb for virksomheder ud fra konkrete behov og ønsker f.eks. indenfor:
• El- og VVS-området
• Medie og digital kommunikation
• Køleautomation
• Sikkerhed og certifikater
Hotline med hjælp til tilmelding og VEU-godtgørelse: tlf. 70212159
Find flere informationer på: https://bit.ly/3dCBjEN

IBC International Business College
Deltag f.eks. i følgende forløb indenfor:
• Grundlæggende lederuddannelse - 13 dage
• Salgsteknik og konflikthåndtering - 5 dage
• Sociale medier i salg - 5 dage
• Lean i administration - 2 dage
• Projektlederens værktøjskasse - 5 dage
• Kommunikation - 5 dage
Link til IBCs fjernundervisningstilbud: https://bit.ly/2WPm19U
Se hvordan undervisningen foregår på åbent værksted: https://bit.ly/3bCjjbK
For yderligere information eller spørgsmål kontakt H.C. Thordsen, e-mail: hctt@ibc.dk

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
UCL har adskillelige online eftervidereuddannelsesforløb på akademiniveau, deltag f.eks. i følgende forløb:
• Forandringsledelse – 6 uger – kontakt Susanne Hansen, tlf. 65434800, e-mail: suha@ucl.dk
• Projektledelse suppleret med PRINCE2 Foundation eller SCRUM – kontakt Hans Kjær Jørgensen, tlf. 24969358,
e-mail: hkj@ucl.dk
Se mere om fjernundervisning hos UCL: https://bit.ly/2JoeZ3X
Kontakt Bo Reinholdt Glerup, mob: 29748229, e-mail: bogl@ucl.dk
Hotline tlf: 65434899

IBA Erhvervsakademi Kolding
Deltag f.eks. i følgende akademiforløb indenfor:
• Projektledelse - 8 uger
• Salgspsykologi og grundlæggende salg - 6 uger
• Ledelse i praksis - 8 uger
Se mere om onlineuddannelser hos IBA på: https://bit.ly/2WTbMkQ
Gratis webinarer: https://bit.ly/2UryAXm
• Markedsføring
• Projektledelse
• Personlig effektivitet
• Karriereudvikling til chefer og ledere i virksomheder.
Kontakt: Erik Gamrath tlf: 25284459, e-mail: ERGA@iba.dk

Links til forløb og yderligere informationer:
•
•
•

Onlinekurser hos Dansk Fødevareakademi: https://bit.ly/2WSE3YJ
Virksomhedsguiden: https://bit.ly/2WVQUt5
Fjernundervisning AMU: https://bit.ly/39xPk3f

Vi opdaterer løbende på www.dima.one/opkvalificering

Udviklingscenter Syd
Her er der muligheder for både VEU og for godtgørelse fra kompetencefonde, afhængig af overenskomst.
Se mere på: https://bit.ly/2UIlGmG

UC SYD
Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser. Start 1. april 2020 (online).
Se mere på: https://bit.ly/2JolVy1
Kontakt: Lektor Hanne-Lene Hvid Dreesen, Tlf: 72665215, e-mail: hlhd@ucsyd.dk

Upgrade IT
I samarbejde med Dansk Industri afholdes forskellige onlinekurser i Digital Førstehjælp
Her er der støttemulighed via bl.a. AMU. Se mere på https://bit.ly/2UHg0ta

Logistikkompagniet
Gratis kurser til lagerfolk med gratis prøveabonnement til Logistikakademiet de næste 30 dage. Logistikakademiet
har oprettet en række korte kurser målrettet lagerfolk i samarbejde med Copenhagen Business School.
Læs mere på www.logistikakademiet.dk og få adgang ved at skrive til info@logistikakademiet.dk.

EUC Syd
Se mere på: https://bit.ly/3aq35T0
Kontaktperson: Bo Hedegaard, mob: 51314819, e-mail: bhe@eucsyd.dk
Deltag f.eks. i:
• Brug af Lean i teams - 1 dag
• Arbejde på eller nær spænding - 1/2 dag			
01.04.2020
• Produktionsoptimering vha. LEAN: - 1 dag			
15.04.2020
• Sikker adfærd i produktionen: - 1 dag		
16.04.2020
• Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion - 3 dage
01.04.2020 – 03.04.2020
• Kundeservice på lager (transport) - 3 dage
		
15.04.2020 – 17.04.2020
• Praktikvejleder i hotel- og restaurationsbranche - 2 dage
01.04.2020 – 02.04.2020

Vi opdaterer løbende på www.dima.one/opkvalificering

