
 

 

 

 

 

 

 

GRAFISK KURSUS NYT 

Inspiration til timelønnede nr. 2 -august 2019 

Anbefaling af intro-
kursus til 
medicinalindustri 
Jesper Hansen, bogbinder 
fra Aller Tryk vil gerne 
anbefale introduktions-
kurserne til medicinal-
industrien. Kurserne 
introduceres både i Hillerød 
og Kalundborg. De har dog 
ikke helt samme indhold, da 
kursusudbydere ikke må 
lave ens kurser. Man starter 
med at tage et grundkursus 
på 1 uge, som en del af et 6 
ugers forløb. Har man taget 
grundkursus er der en vifte 
af moduler, man selv kan 
vælge imellem alt efter 
hvilken retning man 
interesserer sig for. En af 
dem er procesoperatør, et 
andet kan være noget om 
Lean. ”Det er slet ikke 
sådan noget halvhjertet 
lean, som vi engang fik 
præsenteret på min 
arbejdsplads”, siger Jesper. 
”Det er virkelig et system 
der er nødvendigt, når man 
f.eks. arbejder med 
fødevarer og medicin. På 
min arbejdsplads er vi vant 
til at skulle håndtere støv. 
På kurset lærte jeg hvordan 
man arbejder i ”rene rum”. 
Det har været interessant 
for mig at opleve, hvordan 
de færdigheder jeg har 
tilegnet mig i den grafiske 
industri har vist sig at være 
guld værd i en helt anden 
branche. Vi er jo vant til at 
arbejde sammen i et team, 
til at overvåge maskiner og 
finde fejlen, når det ikke 
kører som det skal. Så 
selvom det er mange år 
siden jeg har været på 
skolebænken, følte jeg mig 
bestemt ikke bagud i forhold 
til de kursister, der kom 

Kursuseksempler 
El-intro-kursus i 
København 
El-intro hos TEC  
Frederiksberg Stæhr 
Johansens Vej 7 i 10 dage 
fra 21/10 til 1/11. 
AMU 44648 
Kontaktperson: 
Britta W Ritter: 38 17 70 57 
 
(El-intro hos EUC SYD 
overtegnet efterår 2019) 
 
IT og produktions-styring 
for medarbejdere - Viborg 
i 5 dage fra 4/11 til 8/11 hos 
Mercantec Vinkelvej 20 i 
Viborg. AMU 45361  
Samme sted udbydes 
Ugekursus i Tysk start 
21/10. AMU 44978 
Kontaktperson til begge:  
Sanne F. Jensen: 89503912 
 
Kurser hos TECH Aalborg 
Billedbehandling 9/10 
Grafisk design 11/11 m.fl. 
Alle kurser varer 2 dage. 
Kontaktperson: 
Birgitte Boe: 25266249 
 
Ny hjemmeside gør det 
lettere at finde 
efteruddannelse 
Fremover kan du benytte ét 
vejledningstilbud, der giver 
vejledning om offentlig 
efteruddannelse. Portalen 
voksenuddannelse.dk er et 
resultat af den seneste 
trepartsaftale om voksen- 
og efteruddannelse.Det 
gode ved den er, at det nu 
fremgår hvor mange ledige 
pladser der er på kurserne 
og om der slet ikke er andre 
ansøgere. 
 

 

Figur 1: Det er ikke til at se det hvis man ... men det 
her er fire bogbindere på introkursus til 
medicinalindustri. Jesper Hansen nr. 2 fra venstre. 

På vegne af GNT (Grafisk Tekniker 

Netværk) i HK 

Claus Nørgaard:          21470310  

Olaf Christensen:        30318976 

Niels W. Petersen:      40325330   

Benedicte Toftegaard: 24909604 

eller bene@pc.dk 

Input og kommentarer velkomne! 

 

på skolebænken, følte jeg mig bestemt 
ikke bagud i forhold til de kursister, der 
kom andre steder fra. Det er ikke AMU 
som i gamle dage med mange kaffe-
pauser. Man skal være ”på” til sidste 
minut!” 
Efter at det første hold kolleger var 
afsted, er flere på Aller blevet 
interesseret og har tilmeldt sig. Kurset 
støttes af kompetencefonden. 

Introkurser til 

medicinalindustrien 21/10 – 28/11 

på Erhvervsskolen Nordsjælland 

Peder Oxes Allé i Hillerød. 

www.esnord.dk/uddannelser/kursus

center/alle-kurser/?activity=35003 

 

Print nyhedsbrevet ud  

og hæng det op på 

opslagstavlen/køleskabet eller 

læg det på bordene på 

 din arbejdsplads. 

Tak for hjælpen 

http://voksenuddannelse.dk/
mailto:bene@pc.dk

