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Kurser: Fysisk, online − eller måske begge dele?
Verden forandrer sig. Det samme gør virksomhedernes behov for efteruddannelse, både 
mht. indhold og form. Vi tilpasser derfor løbende vores udbud, så det afspejler erhvervslivets 
udfordringer bedst muligt. Vi tilbyder både AMU-kurser med løntabsrefusion og 
virksomhedstilpassede kurser uden godtgørelse.

Oplever jeres virksomhed et behov for at 
opkvalificere jeres medarbejdere inden for 
et eller flere emner i en bestemt periode? 
Hvis ja, kan I måske finde inspiration i dette 
uddannelseskatalog.

Få et overblik over jeres muligheder
Det hurtige overblik over vores kursuskategorier 
og titlerne på de enkelte kurser får I på næste 
side i kataloget. 

En beskrivelse af indholdet og afviklings-
tidspunkterne finder I på vores hjemmeside, 
som løbende bliver suppleret med nye kurser - 
bl.a. online versioner. 

Basis eller videregående niveau?
Det er vigtigt at finde ud af, hvilket kursusniveau 
jeres medarbejdere befinder sig på, så de − og 
jeres virksomhed − får det maksimale udbytte af 
undervisningen. Hvor intet er angivet, spænder 
undervisningen bredt, lige fra intet kendskab til 
et vist kendskab. Hvis et fag har flere niveauer, er 
det angivet. − Hvis I er i tvivl, kan vi vejlede jer. 

Fysisk eller online?
De fleste kender til fysisk undervisning, dvs. 
undervisning med tilstedeværelse i den virkelige 
verden. Men uden deltagererfaring med online 
undervisning kan det være svært at tage stilling 
til, om online formen passer til en selv. Får man 
fx samme udbytte af et online kursus, som hvis 
man deltog i et fysisk? 

Det er vores holdning, at online kurser er det 
bedste alternativ til ingen kurser. 
Vi er også klar over, at online kurser kræver 
grundig vejledning af deltageren inden 
kursusstart og god guiding i løbet af kurset. 
Det sørger vi naturligvis for. 

Fordele ved online kurser
Oplever jeres virksomhed ind imellem stille 
perioder, hvor I har været nødt til at have 
arbejdsfordeling eller sende medarbejdere 
hjem på en støtteordning med restriktioner 
mht. fremmøde, kan alternativet være at få 
opkvalificeret jeres medarbejdere hjemmefra − 
online.

Deltagerne undgår udgifter og tid til transport 
til kursusstedet (med mindre kurset foregår i 
virksomheden). Samtidig med kursusindholdet 
bliver de dus med at håndtere online ”møder”.

Virksomhedstilpassede kurser
Ud over AMU-kurser kan vi tilbyde skrædder-
syede kurser, hvor vi i fællesskab aftaler afvikling 
mht. indhold, form, tid og sted ift. jeres helt 
præcise behov. Her er intet krav til minimum 
antal deltagere. Der er heller ingen mulighed for 
lønrefusion.
 
Lønrefusion til virksomhedens 
kursusdeltagere i AMU-målgruppen
VEU-godtgørelsen er 892 kr. pr. deltager pr. dag.



AMU-kurser - Lean, kvalitet, sikkerhed og miljø
Fysisk Online

Lean-kørekort, 10 dage + +
Produktionsoptimering for operatører (lean-intro), 1 dag + +
Anvendelse af lean værktøjer i produktionen, 5 dage + +
Systematisk problemløsning for operatører, 2 dage + +
Lean support i produktionen, 2 dage + +

Anvendelse af 5-S modellen, 2 dage + +
Lean i administrative funktioner, 1 dag +
Forretningsforståelse i produktionen, 2 dage + +
Tavlemøder for selvstændige produktionsgrupper, 1 dag + +
Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører, 3 dage +
Omstillingseffektivisering for operatører, 2 dage + +
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion, 3 dage +
Udvikling af sikkerhedskultur i industrien, 1 dag + +
Bæredygtig produktion, 2 dage + Under udvikling

AMU-kurser - Ledelse 
Fysisk Online

Grundlæggende lederuddannelse 1 (Generel, Metal, Auto), 13 dage + +
Ledelse og samarbejde, 3 dage + +
Kommunikation som ledelsesværktøj, 2 dage + +
Mødeledelse, 1 dag + +
Anvendelse af situationsbestemt ledelse, 2 dage + Under udvikling

Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler, 2 dage + Under udvikling

Medarbejderinvolvering i ledelse, 3 dage + Under udvikling

Grundlæggende projektlederuddannelse, 7 dage

Projektledelse, 3 dage + Under udvikling

Projektorienteret arbejde, 2 dage + Under udvikling

Udarbejdelse af projektrapporter, 2 dage + Under udvikling

AMU-kurser - Personlig udvikling
Fysisk Online

Kommunikation og konflikthåndtering, 3 dage + +
Kommunikation i teams, 3 dage + Under udvikling

Coaching som ledelsesværktøj, 3 dage + Under udvikling

Samarbejde i teams, 2 dage + Under udvikling

Mødeledelse, 1 dag + +

Videndeling og læring for medarbejdere, 3 dage + Under udvikling

Jobinstruktion, oplæring af produktionsmedarbejder, 2 dage +



Praktisk information
AMU-målgruppe 
Deltagere, hvis uddannelse ikke overstiger et 
erhvervsuddannelsesniveau. 

VEU-godtgørelse for AMU-målgruppen
2021-sats: 892 kr. pr. dag

Tilmelding 
Åbne kurser: 
På vores hjemmeside under Kurser og 
efteruddannelser: Se både under Kurser  og 
under Online kurser

Lukkede kurser:  
Kontakt uddannelseskonsulenten  

Varighed
Afhængig af faget spænder varigheden  
fra 1-5 dage.

Tid 
Kl. 08.00 - 15.24. 
Se vores hjemmeside

Sted
I virksomheden eller hos Mercantec, Viborg

H.C. Andersens Vej 9
8800 Viborg 
89 50 33 00

mercantec@mercantec.dk
www.mercantec.dk

Kontakt 
Uddannelseskonsulent 
Inger Holm
30 30 93 59
ihol@mercantec.dk

https://www.mercantec.dk/kurser-og-efteruddannelser/ledelse-lean-og-organisation
https://www.mercantec.dk/kurser-og-efteruddannelser/online-kurser/ledelse-lean-og-organisation-online
https://www.mercantec.dk

