HVILKE
JOBFELTER
STÅR DU PÅ

HVORDAN SER DIN
JOBFREMTID UD?
Du og alle andre statsansatte HK’ere varetager vigtige funktioner. I spiller med
jeres faglighed en stor rolle i administration, laboratoriearbejde og it-funktioner.
I holder staten kørende, kan man sige. Det vil I også gøre fremover.
Men det jobmarked, HK’ere – og alle andre – arbejder på, er under forandring.
Jobs og funktioner bliver påvirket af digitalisering, politiske reformer og ændringer af uddannelsessystemet. Nogle jobs vil ændre sig, nogle helt forsvinde. Nye
jobs vil opstå, og det hele vil ske i vidt forskellige tempi.
HK Stat har set på tendenserne, og sammen med forskere og andre eksperter
har vi kigget på, hvad der kommer til at præge HK’ernes muligheder.
Din fagforening ser 6 felter, hvor HK’ere har fine muligheder for at gøre sig gældende og tilføre værdi. Vel at mærke med opgaver, som den enkelte er særligt
interesseret i! Felterne tager afsæt i den faglighed, HK’erne allerede har. Altså opgaver og funktioner, man arbejder med i dag – og gerne vil beskæftige sig
med fremover.
De fleste kombinerer flere felter. Det hører fx med til grundlæggende HK-faglighed, at man både leverer service, forstår og bruger teknologi, udvikler driftsopgaver og styrer og kontrollerer processer. Uanset om man arbejder med it, laboratorieopgaver eller administration.
Med kurser og relevant efteruddannelse kan du udvikle dig inden for de felter,
du allerede arbejder på. Eller du kan uddanne dig i retning af felter, du gerne vil
arbejde med i fremtiden.
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KURSER OG
UDDANNELSER
Eksempler på uddannelser, du kan
tage for at styrke dig inden for dine
foretrukne felter. Der findes mange
andre uddannelsesmuligheder. Ikke
alle uddannelser udbydes over hele
landet. Tjek mulighederne i dit eget
område.

Hvad skal du og andre HK’ere satse på at
arbejde med i en stadigt mere
digitaliseret fremtid? Din fagforening ser
6 felter, som i kombination og hver for
sig er gode at specialisere sig i.

AMU, AKADEMI,
DIPLOM – HVAD ER
FORSKELLEN?
 AMU-kurser er korte, erhvervsrettede kurser, som du kan tage
på få dage. Find og søg kurser på
voksenuddannelse.dk
 Akademifag tager du på et af de
8 erhvervsakademier. Find dem
fx på dkea.dk
 Diplomuddannelser er voksenuddannelser, som du kan tage
på deltid. Diplomuddannelser
kan du tage på professionshøjskoler og universiteter, der tilbyder fuldtidsuddannelser inden
for tilsvarende fagområder. Læs
mere på Uddannelsesguiden,
ug.dk
 Uddannelsestilbud på masterniveau. Læs mere på voksenuddannelse.dk.

Hvilke jobfelter
står du på?
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DU HÅNDTERER DATA
Du håndterer data i overensstemmelse med gældende lovgivning, retssikkerhed og dataetik.
Du analyserer, fremstiller, fortolker og formidler data internt og eksternt.
 u finder svar og stiller spørgsmål på baggrund af datasæt, ’får mening ud af data’, k
D
 ontrollerer
data og forholder dig kritisk til deres kvalitet.

UDDANNELSESEKSEMPLER

Du anvender data i en strategisk sammenhæng – fx udvikling af kerneydelser.

AMU-KURSER
 Grundkursus i netværks
teknik
 It-service, begreber og
strukturer

AKADEMIFAG
 Systemoptimering – understøttelse af borgeres og brugeres digitale kompetencer
 Systemudvikling – kompetencer til at gennemføre design, planlægning og afdækning af brugerkrav

DIPLOMFAG
 Sikker implementering af
systemer
It-projektledelse

Søg desuden efter kurser og efteruddannelse med fokus på digital dannelse, konsekvensvurdering af nye
systemer/businesscase, kravspecifikationer, systemoptimering og så videre.

DU SKABER SERVICE I SAMSPIL MED MENNESKER OG TEKNOLOGI
Du håndterer virksomheder, borgere og faggrupper med forskellige behov, spørgsmål og følelser.
Du koordinerer, løser problemer i nuet og udvikler service via data.
 Du håndterer samspillet med robotter og teknologi – du er ekspert i service og ved, hvad
henholdsvis mennesker og robotter gør bedst.

UDDANNELSESEKSEMPLER

 Du udvikler service i samarbejde med borgere og virksomheder samt opdaterer og videreudvikler
indhold på forskellige medier.
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AMU-KURSER
 It-service, begreber og strukturer
 Dialog og samarbejde i den
offentlige forvaltning

AKADEMIFAG
 Systemudvikling – kompetencer til at gennemføre design, planlægning og afdækning af brugerkrav
 Digital service og innovation

DIPLOMFAG
 Servicedesign
 Styring i den offentlige sektor

Søg også kurser og efteruddannelse, der giver viden om udvikling af service: fx chatbots, service i
samspil med borgere (samskabelse), organisationsforståelse og relationer som fx ‘den svære samtale’.
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OG TEKNOLOGI

DU STYRER PROCESSER
Du har organisatorisk indsigt og indsigt i administrative processer.

DU STYRER
PROCESSER

 Du er i stand til at omsætte lovgivning med videre til styringsværktøjer som instrukser,
vejledninger
og guidelines.
DU FORMIDLER
OG
DU HÅNDTERER
KOMMUNIKERER

Du optimerer administrative processer.

DATA

UDDANNELSESEKSEMPLER

Du kan fungere som projektleder eller -sekretær, koordinator eller fagkyndig i projekter.

AMU-KURSER
 Kvalitetsudvikling af administrative arbejdsgange
 Innovative processer i den
administrative praksis

AKADEMIFAG
 Projektstyring i praksis
 Sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

DIPLOMFAG
 Projektledelse i offentlige
og politisk styrede organi
sationer
 Styring i den offentlige
sektor

DU HÅNDTERER NY TEKNOLOGI
Du har en stærk systemforståelse og omsætter teknologi til praksis.
Du indhenter information, analyserer og oversætter brugernes behov til krav til systemer.
DU HÅNDTERER
NY TEKNOLOGI

DU SKABER SERVICE I
DU ER AMBASSADØR
DuSAMSPIL
bidrager
til systemoptimering
i forhold
til organisering af arbejdsprocesser ved at stille krav
MED
MENNESKER
FOR NY TEKNOLOGI
OG TEKNOLOGI
til leverandører,
it-brugergrupper og andre.

UDDANNELSESEKSEMPLER

Du arbejder tværfagligt – internt og eksternt.

DU STYRER
PROCESSER

AMU-KURSER
 Oprettelse af database til
jobbrug
 Anvendelse af database i
jobbet DU FORMIDLER OG
KOMMUNIKERER

AKADEMIFAG
 It-sikkerhed
– grundlæggende aspekter
inden for it-sikkerhed
 Digital DU
service
og innovation
HÅNDTERER
DATA

DIPLOMFAG
 Sikkerhed
 It-governance, introduktion
til principper og begreber
inden for it-sikkerhed og
sikkerhedsarbejdet

Søg desuden efter kurser og efteruddannelse, der kan kvalificere dig til at bruge data i strategiske
sammenhænge. Det kan fx være kurser om datakvalitet og dataetik.
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DU ER AMBASSADØR FOR NY TEKNOLOGI
Du supporterer interne og eksterne brugere af systemer.
Du underviser interne og eksterne brugere i systemer.
DU ER AMBASSADØR
FOR NY TEKNOLOGI

Du er ambassadør for systemer over for interne brugere og over for borgere og virksomheder.
Du opfanger ’svagheder’ ved og formulerer forbedringsmuligheder for systemer.

UDDANNELSESEKSEMPLER

Du videreformidler og systematiserer henvendelser og tilbagemeldinger fra brugere.

DU HÅNDTERER
DATA

DU SKABER SERVICE I
SAMSPIL MED MENNESKER
OG TEKNOLOGI

AMU-KURSER
 Anvendelse af præsenta
tionsprogrammer
 Præsentationsteknik i
administrative funktioner

AKADEMIFAG
 Forretningsmæssig it/digitalisering – digitalisering, som
udvikler din arbejdsplads
 Digital service og innovation
– design af digitale løsninger

DIPLOMFAG
 Vejledningsmetoder og
-processer
 It-projektledelse

Søg desuden efter kurser og efteruddannelse, der giver dig viden om fx at undervise kommende brugere i
systemer og supportering.
DU ER AMBASSADØR
FOR NY TEKNOLOGI

DU FORMIDLER OG KOMMUNIKERER
Du formidler data, lovgivning med mere til borgere, virksomheder og interne grupper.
Du mestrer sprog og interkulturel kommunikation i formidlings- og vejledningssituationer.
DU FORMIDLER OG
KOMMUNIKERER

DU HÅNDTERER
Du er i front
med nye metoder og redskaber til formidling af data.
DATA

UDDANNELSESEKSEMPLER

Du opdaterer og videreudvikler indhold på forskellige medier.
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AMU-KURSER
 Publicering og redigering af
digital kommunikation
 Engelsk – grundlæggende
niveau

AKADEMIFAG
 Skriftlig kommunikation
 Kommunikation i praksis –
formidling af budskaber til
forskellige målgrupper

DIPLOMFAG
 Interkulturel vejledning
 Skriftlig fremstilling og
formidling

Søg desuden efter kurser og efteruddannelse, der giver dig viden om fx relevante fremmedsprog,
mobilvideo og intranet, bots, service i samspil med borgere (samskabelse), organisationsforståelse og
relationer som fx ‘den svære samtale’.

VED DU, HVOR
DU STÅR
STÆRKT?
Datahåndtering

Kommunikation
81%
72%

Service i
samspil

45%

61%

Styring af
processer

53%

69%

Teknologiambassadør

Teknologihåndtering

Få kortlagt dine kompetencer og
prøv Kompetencehjulet på
hk.dk/stat/kompetencehjulet
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