BRUG FOR MERE TID?
Lad EUC Syd hjælpe, så I kan udnytte jeres
egen tid bedst muligt
EUC Syd
Lundsbjerg Industrivej 50
6200 Aabenraa
Telefon 7412 4242
Mere info på www.eucsyd.dk

EUC Syd hjælper jer gerne
Uddannelsesplanlægning, søgning af kurser og planlægning af medarbejdernes tid er ofte en tung administrativ byrde for de fleste.
Derfor vil/kan EUC Syd nu hjælpe jer af med denne byrde.
Vi vil så vidt muligt klare det hele for jer, lige fra “huske på”, finde tid
og sted, lave aftaler med jer, sende info om tilmeldinger osv.
Alle firmaer som har med transport at gøre, skal jo huske at få deres
chauffører og andre medarbejdere på de lovpligtige kurser.

Virksomheden kan herefter bruge tiden på de
værdiskabende opgaver i firmaet.
Løsningen er uden meromkostninger for jer.

For virksomheden
indebærer dette:
•

•

Lave en detaljeret medarbejderoversigt med
kursusstatus på den enkelte samt retningslinjer for indkaldelse.
Derefter skal virksomheden kun
melde om nye ansættelser eller
fratrædelser.

EUC Syd leverer
til gengæld:
•
•

•

Styring af de enkelte medarbejderes lovpligtige uddannelsesbehov.
Sende indkaldelse af medarbejderne i rette
tid i forhold til aftaler og
offentlige myndigheder.
Vejleder og rådgiver om uddannelse og
fonde.

Har I medarbejdere i
andre dele af Danmark
og ikke syntes, at det er
hensigtsmæssigt at
trække dem til Lundsbjerg, sørger vi naturligvis også for information
om tilmelding på den
uddannelsesinstitution,
som ligger i nærheden
af, hvor medarbejderen
bor/arbejder.
Naturligvis foregår det
hele i samråd med jer.
Uddannelsesplanlægning er jo “bare”
•
•
•
•

Hvad vil vi?
Hvad skal vi kunne?
Hvad kan vi allerede?
Hvad skal vi tilføres?

Og derefter Hvornår & hvordan?
LØSNING:
Kontakt EUC Syd.

Specialkurser – virksomhedstilpassede
Virksomhed og EUC Syd aftaler og planlægger - ud fra virksomhedens ønske og behov –
kursernes indhold og varighed. Kurserne kan foregå i virksomheden eller på EUC Syd.

Kontakt vedrørende kurser
og konsulentbistand
Du er meget velkommen til at lave aftale med en af vores konsulenter, der telefonisk
eller ved et besøg i virksomheden vil informere mere detaljeret om mulighederne ved struktureret kursusplanlægning, der er tilpasset jeres specielle behov.
Ring eller send en mail:

Bo
Hedegaard
Tlf. 5131 4819
e-mail:
bhe@eucsyd.dk
Uddannelseskonsulent
12.2017

