MEDARBEJDER
KURSER
DANSK OG MATEMATIK
- SKRÆDDERSYET TIL JER

PRIS & ØKONOMI
Undervisningen er gratis.
Arbejdsgiver kan søge
løngodtgørelse og midler fra
kompetencefonde.
TID & STED
Start når det passer jer.
Undervisningen foregår hos
jer eller os.

Udnyt årets stille perioder til at
opkvalificere jeres medarbejdere
Vi tilbyder skræddersyede virksomhedskurser i dansk (læsning og skrivning) og
matematik. I alle kurser inddrages computere i undervisningen.
Undervisningen foregår på små hold, og der kan inddrages arbejdsrelateret
materiale, der passer til medarbejdernes jobfunktioner.

NIVEAU & FORLØB
Forberedende voksenundervisning (FVU) fra
grundlæggende til øvet
niveau.
Forløb på 37-60 timer.

Vi kommer gerne ud på virksomheden og underviser, når det passer jer, men
undervisningen kan også foregå på Horsens HF & VUC.
Kurserne giver medarbejderne øget selvværd og motiverer dem til at løse nye
arbejdsopgaver og tage efteruddannelse.
Kontakt vores uddannelseskonsulent Ninette Mogensen for mere information
om fag, forløb og perioder, så laver vi et målrettet kursus til jeres medarbejdere.

WWW.HORSENSHFOGVUC.DK/VIRKSOMHEDSKURSER

BOOK ET MØDE
Ninette Mogensen
Uddannelseskonsulent
nim@horsenshfogvuc.dk
Tlf: 29 24 81 80

Se fag på
bagsiden...
HORSENS HF & VUC | Holmboes Allé 1 | 8700 Horsens | T: 7929 5000 | www.HorsensHFogVUC.dk

DANSK OG
MATEMATIK
VIL DU VÆRE BEDRE TIL AT LÆSE,
SKRIVE, REGNE OG BRUGE PC?

KO M M E D !

Gratis kurser til alle medarbejdere!
Du kan efter aftale med din arbejdsgiver modtage undervisning i grundlæggende dansk og matematik. På alle vores kurser inddrages computere
i undervisningen.
Dansk
Bliv bedre til at læse, stave og skrive - også hvis du har et andet
modersmål end dansk.
Matematik
Bliv bedre til regning og grundlæggende matematik.
Ordblind?
Lær at bruge it-værktøjer, der gør det nemmere at læse og skrive i hverdagen.

HOLD
Undervisning på små hold.
Du deltager sammen med
kolleger fra din arbejdsplads
og fra andre virksomheder.
FORLØB
Kurset planlægges sammen
med din arbejdsgiver og
varer 37-60 timer.
INDHOLD
Kursernes indhold er
relevant for dit arbejde og
din hverdag.

kurser til dig og
dine behov...
HORSENS HF & VUC | Holmboes Allé 1 | 8700 Horsens | T: 7929 5000 | www.HorsensHFogVUC.dk

