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Styrk dine kompetencer med  
efter- og videreuddannelse

Svært at få en  
mejetærsker ned  
i den digitale  
indkøbskurv?

såkandu.dk

Kom godt i gang
Vi kender det alle. Hverdagens trummerum og  
opgaver, der lige skal klares, før vi kan planlægge  
at tage på kursus. Vi skubber det – og kommer  
måske ikke afsted, selv om det er vigtigt.  

Det er vigtigt, at du taler med din arbejdsgiver eller medarbejder-
repræsentant om efter- og videreuddannelse. Du kan fx: 
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“Det giver da efterfølgende mere  
selvtillid, og det er tilfredsstillelse at få  
et skulderklap for godt udført arbejde.”

U L L A  P O U L S E N ,  T I D L I G E R E  K U R S I S T  
G E N N E M  KO M P E T E N C E FO N D E N

Tage efter- og videreuddannelse med  
som et fast punkt til din MUS-samtale

Tag det altid op på personalemøder

Tale med dine kolleger om, hvordan I bedst 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. 

Ring til Sekretariatet

Tlf. 3927 0087  
kontakt@saakandu.dk



Du kan  
også komme  
på kursus

Okay, du sælger måske ikke en mejetærsker  
over nettet. Og måske er salg slet ikke dit fokus. 
Alligevel oplever du formodentlig, at der er  
opgaver, du gerne vil blive bedre til at håndtere  
i løbet af arbejdsdagen. At du savner redskaber  
i din digitale værktøjskasse eller måske, at du  
kan begå dig bedre på andre sprog.  
 
Men kan du nu tillade dig at sige, at du gerne vil på  
kursus? Er det ikke dyrt? Og hvad med kollegerne?

Her får du overblik 
og inspiration

Det kan virke uoverskueligt og svært at finde vej  
i mulighederne. Hvilke kurser er der, og hvordan  
skal jeg søge kompetencefonden? 
 
Går du ind på såkandu.dk, er du hurtigt godt på vej  
til mere efter- og videreuddannelse. Her finder du: 

•    Nyheder
•    Kurser og uddannelser 
•    Inspiration og fortællinger fra  

andre, der har været på kursus

Tag en tur

Udgifterne bliver dækket

Du behøver ikke at tænke på økonomien, for din 
arbejdsgiver kan få dækket udgifterne, når du  
ønsker at komme på efter-og videreuddannelse.  
Som en del af den overenskomst, I har på din  
arbejdsplads, kan din arbejdsgiver søge penge  
fra kompetencefonden. Udgifter til både løn, under- 
visning, materialer, transport og eventuelle ophold  
bliver derfor dækket helt eller delvist.
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•    Ansøgningsskemaer til  
kompetencefonden – husk at 
sende ansøgningen minimum  
14 dage før kursusstart.

Bruger du et par minutter på såkandu.dk, vil du hurtigt opdage, 
at der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling. 
Der er en bred vifte af muligheder for dig, der fx er kontoransat, 
salgsassistent eller lagermedarbejder. 

Med piktogrammer guider vi dig, så det er nemt  
at finde rundt på hjemmesiden, såkandu.dk.

Sådan finder  
du et kursus

Sådan tilmelder 
du dig et kursus

Sådan får du  
udgifterne dækket


