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



Måske er din udfordring ikke det med meje- 
tærskeren og den digitale indkøbskurv. Alligevel 
oplever du måske i løbet af arbejdsdagen, at  
der er noget, du gerne vil være bedre til. 

Når hverdagen er travl, kommer faglig og  
personlig udvikling nemt bagerst i køen.  
Men der skal være tid til, at vi udvikler os, fordi 
verden og hverdagen hele tiden forandrer sig. 

Det har du mulighed for, fordi du og din arbejds- 
giver kan søge penge til efter- og videreuddannelse  
gennem kompetencefonden. Tag en snak med 
din leder eller medarbejderrepræsentant og se 
mulighederne for kurser og uddannelse på

såkandu.dk

Kom på kursus og 
bliv bedre til det, 
der er svært
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Vil du også gerne  
vide, hvordan man  
får 10 paller ind  
i et regneark?



Måske er din udfordring ikke det med pallerne  
og regnearket. Alligevel oplever du måske  
i løbet af arbejdsdagen, at der er noget, du  
gerne vil være bedre til. 

Når hverdagen er travl, kommer faglig og  
personlig udvikling nemt bagerst i køen.  
Men der skal være tid til, at vi udvikler os, fordi 
verden og hverdagen hele tiden forandrer sig. 

Det har du mulighed for, fordi du og din arbejds- 
giver kan søge penge til efter- og videreuddannelse  
gennem kompetencefonden. Tag en snak med 
din leder eller medarbejderrepræsentant og se 
mulighederne for kurser og uddannelse på

såkandu.dk

Kom på kursus og 
bliv bedre til det, 
der er svært
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Vil du gerne sige  
andet end øøh,  
når kunden siger  
”Guten Tag”?  



Måske er din udfordring ikke det med de tyske 
gloser. Alligevel oplever du måske i løbet af  
arbejdsdagen, at der er noget, du gerne vil  
være bedre til. 

Når hverdagen er travl, kommer faglig og  
personlig udvikling nemt bagerst i køen.  
Men der skal være tid til, at vi udvikler os, fordi  
verden og hverdagen hele tiden forandrer sig. 

Det har du mulighed for, fordi du og din arbejds- 
giver kan søge penge til efter- og videreuddannelse  
gennem kompetencefonden. Tag en snak med 
din leder eller medarbejderrepræsentant og se 
mulighederne for kurser og uddannelse på

såkandu.dk

Kom på kursus og 
bliv bedre til det, 
der er svært


