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– og få en bedre forretning

Styrk dine  
medarbejderes 
kompetencer
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Kom godt i gang
Vi kender det alle. Hverdagens trummerum og opgaver, 
der lige skal klares, før medarbejderne kan planlægge  
at tage på kursus. Vi skubber det – og de kommer  
måske ikke afsted, selv om det er vigtigt.   
 
Sådan vil det formodentlig altid være. Derfor er det vigtigt at få  
skabt en systematik omkring efter- og videreuddannelse ved fx at: 

såkandu.dk

“For os er det vigtigt, at medarbejderne 
prioriterer at tage en dag eller to væk 
fra kontoret for at komme på efter- 
uddannelse, og det ved de.”

M O R T E N  J U N K E R  A N D E R S E N ,  
F I N A N C E  M A N A G E R ,  D A N I S H  A G R O  M A C H I N E R Y

Have efter- og videreuddannelse  
som et punkt til MUS-samtalerne

Beslutte, hvem i virksomheden der har  
ansvar for at følge op på, om medarbejderne  
kommer afsted og får hjælp til, hvordan de søger

Have det som punkt på personalemøder

Tale om, hvordan man udnytter de mindre  
travle perioder til at komme afsted
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Kontakt os for en snak om efteruddannelse

Ønsker du råd og vejledning omkring uddannelse eller  
regler og vilkår for brug af kompetencefonden, så er vi altid  

klar til en snak. Vi kommer også gerne ud til et kaffemøde  
eller med en præsentation til et personalemøde.

Ring til Sekretariatet

Tlf. 3927 0087  
kontakt@saakandu.dk
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Klar til  
morgendagens  
udfordringer

Verden forandrer sig, så hverdagen bliver 
mere digital – og global. At være synlig, effektiv 
og kundeorienteret kræver, at medarbejderne 
er opdaterede og føler sig trygge ved at kaste 
sig ud i det nye. Kommer de på efter- og videre-
uddannelse, har du derfor mulighed for både 
at styrke forretningen og samtidig fastholde 
medarbejderne, fordi I sætter fokus på den 
enkeltes udvikling og trivsel.

Her får du overblik  
og inspiration

Selv om intentionen er der, kan det være vanskeligt  
at få overblik og finde vej i mulighederne. Hvilke kurser  
er der, og hvordan søger vi hos kompetencefonden?  
 
såkandu.dk er din og dine medarbejderes indgang til  
efter- og videreuddannelse. Her guider vi, så I nemt finder:

•    Nyheder
•    Kurser og uddannelser 
•    Inspiration og fortællinger fra  

andre, der har været på kursus

Synes du også, det  
er svært at få en  
mejetærsker ned i den 
digitale indkøbskurv?

Vi har udviklet en række materialer til jer  
og jeres medarbejdere.

Med glimt i øjet sætter vi fokus på efter- og videre- 
uddannelse med budskaber, der er menneskelige,  
relevante og vedkommende. Så medarbejderne  
kan se sig selv i det og bliver motiveret.  
 
Du kan rekvirere materialet i sekretariatet.

Få udgifter til uddannelse dækket

Det behøver ikke at være en stor udgift at sende 
medarbejderne på efter- og videreuddannelse. 
Som en del af overenskomsten har I mulighed for 
at få dækket udgifterne til både løn, undervisning, 
materialer, transport og eventuelle ophold.

såkandu.dk

•    Ansøgningsskemaer til  
kompetencefonden – husk at 
sende ansøgningen minimum  
14 dage før kursusstart.


