Niels Brock Kursusinfo
6 ugers jobrettet uddannelse for ledige – efterår 2018
Hvem kan få 6 ugers jobrettet uddannelse? - Klik hér

KURSUS

PERIODE

Grundlæggende administration

24.09.-06.11.-2018, Holdnummer h18au9851s91

UGEPRIS
3.003,-

”Blæksprutte”

05.11. – 18.12.2018, Holdnummer h18au9851sn1
Fremtidens projektmedarbejder

24.09.-07.11.-2018, Holdnummer h18au5941s91

3.035,-

Grundlæggende regnskab

24.09.-06.11.-2018, Holdnummer h18au2791s91

3.064,-

”Regnskab- og
økonomimedarbejder”

05.11. – 18.12.2018, Holdnummer h18au2791sn1

Grundlæggende IT

24.09.-26.10.-2018, Holdnummer h18au5651s91

2.950,-

05.11. – 10.12.2018, Holdnummer h18au5651sn1
Frontmedarbejder

24.09.-07.11.-2018, Holdnummer h18au3491s91

”Receptionist, salgs- og
kundeservicemedarbejder”

05.11. – 18.12.2018, Holdnummer h18au3491sn1

Grundlæggende leder

26.09.-26.10.-2018, Holdnummer h18au7531s91

3.123,-

2.970,-

07.11. – 30.11.2018, Holdnummer h18au7531sn1

Har du spørgsmål kan du kontakte Else Holm, elh@brock.dk, tlf. 33 41 91 62. Eller Gerhard
Breiner, gbr@brock.dk, tlf. 33 41 97 64
Tilmelding: Tilmeld dig 6 ugers hold - klik hér Ved det enkelte kursus/dato kan du downloade
blanketten AR 237, som du skal udfylde og aflevere i din A-kasse.
Undervisningen gennemføres på Niels Brock, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V,
www.NielsBrock.dk

Vejledningscenteret for voksne
De kan vejlede dig, hvis du overvejer at komme i gang med en uddannelse eller en
erhvervsuddannelse inden for kontor, handel, event og detail.
Hvis du har spørgsmål til en erhvervsuddannelse, så er du altid velkommen til at kontakte vores
voksenvejledning.
Telefon: 33 41 91 00
Telefontider
 Mandag kl. 9.00-11.00
 Mandag kl. 13.00-15.00 (Åben vejledning)
 Onsdag kl. 8.00-10.00
 Torsdag kl. 13.00-15.00 (Åben vejledning)
 Fredag kl. 9.00-11.00
E-mail: voksen.vejledning@brock.dk

Informationsmøde om Niels Brocks erhvervsuddannelser for voksne
samt kurser
Herunder EUD, EUX, EUS samt EUV og kurser. Næste gang d. 11. september kl. 08.30. Mødet
foregår på Niels Brock, Nørre Voldgade 34, 1358 København K. Læs mere og tilmeld her:
Tilmeld dig informationsmøde - Klik hér

Realkompetencevurdering
Er man over 25, begynder en merkantile erhvervsuddannelse med en RealKompetenceVurdering,
en RKV. Niels Brock vurderer ansøgers samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, der
søges ind på. RKV’en varer fra en halv og op til fem dage, og den danner grundlag for at fastlægge
et EUV-forløb. Man kan starte på en RKV, før eller samtidig med man søger ind på en erhvervsuddannelse.
Læs mere, tilmeld (næste gang er d. 18. september), eller se en video om RKV hér:
Mere om realkompetencer, infomøde, se film - klik hér

