INTRO TIL

DIGITALISERING
FOR MEDARBEJDERE

Har du brug for opdateret viden om virksomhedernes digitale enheder som
f.eks. PC’er, smartphones, tablets, scannere og terminaler?

Varighed / Tidspunkt
5 dage fra kl. 8.00 – 15.24
25.01.19 - 01.02.19
25.03.19 - 29.03.19
29.04.19 - 03.04.19
20.05.19 - 24.05.19
24.06.19 - 28.06.19

Så deltag i dette 5 dages kursus hvor vi giver dig grundlæggende viden og gør
dig klar til at bruge digitale enheder som et naturligt værktøj som medarbejder
på arbejdspladsen.

Sted

Du lærer bl.a. at

Pris

 Registrere, dokumentere og lagre i virksomheden
 Forstå, vurdere og handle på information
 Foretage enkelte informationssøgninger via internettet
 Håndtere skrivebord med genveje mv.
 Opkoble på fast- og trådløst netværk
 Bruge PC og tablets/smartphone.
Kurset vil i stor grad kunne tage udgangspunkt i dine egne ønsker.
Kurset vil indeholde mange opgaver, hvor du efter en god introduktion kommer til selv at arbejde med tingene. I kurset vil du naturligt kunne se sammenhængen i at bruge digitale værktøjer i dit privatliv på f.eks. e-boks, NemID,
netbank og kommunikere med det offentlige digitalt, sammenholdt med dine
digitale behov på arbejdspladsen.
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Udstyr

AMU SYD stiller udstyr til
rådighed i kursusperioden.

Tilmelding

Ring til Ane Pedersen
på tlf. 76 37 37 91

Yderligere oplysninger
Kontakt Ole Møller
på tlf. 25 24 07 30

AMU-Mål

47797
Intro til digitalisering produktionsmedarbejdere

Brug virksomhedens egne ansatte som undervisere med AMU-vilkår

Vi er på AMU SYD godkendt til at lave forsøg med denne ordning, hvor vi fortsat har myndighedsansvaret under
kurset og skal sikre kvaliteten i undervisningen. Kurset kan desuden afholdes på virksomheden, med brug af jeres
digital udstyr, hvis kravene til kursusindhold overholdes. Ring til AMU SYD og hør mere om ordningen.
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Har din virksomhed en medarbejder, som kan bidrage med specialviden, kan I bruge ham/hende som gæstelærer.
Det er Trepartaftalen om styrket og fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse der giver muligheden for dette.

