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Køkkenmedhjælper
6 ugers jobrettet uddannelse, kursusnummer 114

Kursuspakken er til dig, som ønsker kompetencer som køkkenmedhjælper. Her vil du komme til at arbejde med råvarer,
tilberedning og grundlæggende måltidsplanlægning og sensorik i madproduktion, og du vil blandt andet få indblik i kost og
ernæring, velsmagende måltider, anretning og ergonomi.

Køkkenmedhjælper
Kursusnummer 114

AMU
nummer

Varighed
i dage

Almen fødevarehygiejne

45818

3*

Smagen i centrum

45874

2

Tilberedningsmetoder

42450

10

Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning

47397

3

Årstidens råvarer i måltiderne

47667

2

Mad som i gamle dage for storkøkkener

46658

2

Mad og måltider til forskellige brugergrupper

42885

3

Ergonomi indenfor faglærte og ufaglærte jobs

40392

2

Sensorisk anretning med værtsskab

42817

3

Kursustitel

Samlet kursusforløb

30 dage

* det stjerne markerede kursus findes på positivlisten for den regionale uddannelsespulje – RAR Vestjylland.

Praktiske oplysninger
Undervisningstid- og sted
Kurserne gennemføres på Hotel- og Restaurantskolen på
Mercantec, H.C. Andersens Vej 7 i Viborg.
Undervisningen foregår alle hverdage fra kl. 08.00 til 15.25.
Tilmelding og pris
Er du ledig skal du henvende dig til din A-kasse og
Jobcenteret. Er du i arbejde foregår tilmelding ved hjælp
af arbejdsstedets digitale signatur og
Mercantecs hjemmeside.
Kurset igangsættes ved min. 18 deltagere.
VEU-godtgørelse
Beskæftigede har mulighed for at søge om VEUgodtgørelse. Satsen er i 2016 kr. 668,80, hvilket svarer
til 80 % af dagpengesatsen. Man søger om godtgørelse
via hjemmesiden www.efteruddannelse.dk senest 4 uger
efter kursusafslutning, Læs mere på www.veug.dk

Pris for kursist indenfor AMU-målgruppen: kr. 3.568,Pris for kursist udenfor AMU-målgruppen: kr. 18.615,(bl.a. ledige)

Vil du vide mere?
Læs mere om kurserne og hvordan du tilmelder dig på
vores hjemmeside www.mercantec.dk
Kontakt os
Ønsker du mere information, er du velkommen til at
kontakte:
Uddannelseskonsulent
Marianne K. Jensen
tlf. 2117 9107
mail: makj@mercantec.dk.
eller
Kundeservicesekretær
Birgith Risum Bøge
tlf. 8950 3347
mail: birb@mercantec.dk.

04.02.2016

H.C. Andersens Vej 7
8800 Viborg
Tlf. 89 50 33 00
www.hotel-og-restaurantskolen.dk
CVR-nr. 14 94 05 96

