
FÅ 30.000 KR. 
TIL UDDANNELSE

Din mulighed for kompetenceløft  
– nu også via IT-CERTIFICERINGER
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KOMPETENCEINDSATS OK21 
– EN DEL AF DIN OVERENSKOMST



Du har sikkert allerede opdaget det: 
Dine arbejdsopgaver har skiftet karakter – og gør det løbende – og det stiller 
krav til dine kompetencer og færdigheder. Fremtidens offentlige arbejdspladser 
har brug for medarbejdere, der har relevante og aktuelle kompetencer – også 
indenfor IT-området. 

Derfor har HK Kommunal valgt at udvide Kompetencefonden til også at gælde 
IT-certificeringer. Så nu er der mulighed for både at få formelle kompetencer 
indenfor IT-faget på akademi, diplom- og masterniveau samt IT-certificeringer, 
som styrker dine kompetencer på flere niveauer.

Akademiuddannelser/moduler
	■  Akademiuddannelsen i informations-
teknologi
	■ Programmering
	■ IT-sikkerhed
	■ Database
	■ Cloud

Diplomuddannelser
	■ IT-diplomuddannelsen
	■ Diplomuddannelse i webudvikling
	■ Diplomuddannelse i softwareudvikling
	■ Diplomuddannelse i IT-sikkerhed

Masteruddannelser/fagpakker
	■ Masteruddannelsen i IT
	■ Informationsarkitektur
	■ IT-sikkerhed i organisationer
	■ IT-projektledelse
	■ Netværkssikkerhed

IT-certificeringer inden for
	■ Netværksteknologier
	■ Cloudteknologi
	■ Projektledelse
	■ Programmeringssprog
	■ IT-sikkerhed

Det får du brug for  
at kunne i fremtiden

Eksempler 
på relevante IT-uddannelser  
og -certificeringer, du kan søge:



IT-certificeringer er et godt  
supplement til kompetencegivende  
uddannelse

Med en stærk faglig bevidsthed, viden og kunnen har du lettere 
ved at byde ind på de nye funktioner og områder, der kræver en mere 
specialiseret viden. Derfor er det vigtigt, at du holder dig opdateret med 
den nyeste udvikling inden for dit felt. 

Med kompetencegivende uddannelse på akademi-, diplom- eller 
masterniveau er du sikret et formelt kompetenceløft inden for dit fag. 

Supplerer du med en IT-certificering, får du desuden bevis for, at du 
har opnået dokumenteret viden og færdigheder knyttet til en bestemt 
teknologi, metode eller system. 

Karrieretelefonen
Er du i tvivl om, hvilken uddannelse der kan være relevant for dig, eller vil 
du blot gerne vide mere om mulighederne indenfor efter- og videreuddan-
nelse, kan du ringe til HK Kommunals Karrieretelefon. Alle hverdage sidder 
eksperter klar ved telefonen fra kl. 13 til 16. Ring: 3330 4460



Alle HK’ere i landets kommuner og regioner kan søge om penge 
til kompetencegivende uddannelse og IT-certificeringer, der starter 
efter 1. maj 2021. Hver medarbejder kan årligt få bevilget op til 
30.000 kroner – for masteruddannelser helt op til 50.000 kroner.

Tal med din tillidsrepræsentant. 
Hent ansøgningsskema på:

denkommunalekompetencefond.dk  
(for dig som er ansat i kommunen) og 

denregionalekompetencefond.dk  
(for dig som er ansat i regionen)

DER STÅR 

30.000 kr.
   OG VENTER PÅ DIG
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