KURSER FO R LE DI G E F OR Å R 2022

6 ugers jobrettet
uddannelse
Frontmedarbejder • Grundlæggende it • Grundlæggende regnskab • Grundlæggende leder • Grundlæggende projektleder
Når du vælger et kursus for ledige på Niels Brock, får du ny viden og flere kompetencer, som du kan bruge med det samme.
Vi anstrenger os for at give dig lige præcis de kompetencer, du mangler for at komme hurtigt i job eller søge job inden for nye
områder.
Vi tilbyder en række stærke forløb til dig, der har ret til 6 ugers gratis uddannelse. Alle kurserne er en del af den landsdækkende
positivliste.
Har du/I behov for andre kurser end her beskrevet, så hører vi meget gerne fra jer.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.

nielsbrock.dk/6-ugers-jobrettet-uddannelse

KURSER FO R LE DI G E F OR Å R 2022

START

UGE 2

Frontmedarbejder 30 dage

17.01.-25.02.

h21au3491s11

UGE 9
07.03-27.04.

h21au3491s31

UGE 18
02.05-17.06.

h21au3491s51

Grundlæggende it 24 dage

17.01-23.02.

h21au5651s11

07.03.-21-04.

h21au5651s31

02.05.-15-06.

h21au5651s51

Grundlæggende regnskab 30 dage

17.01.-25.02.

h21au2791s11

07.03.-27.04.

h21au2791s31

02.05-22.06.

h21au2791s51

Grundlæggende leder 13 dage

24.01-09.02.

h21auglu1s11

19.04-06.05.

h21auglu1s41

Grundlæggende projektleder 9 dage

07.03-17.03.

h21augpl1s31

KAN JEG FÅ 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE?

HVORDAN SØGER JEG?

om du kan få uddannelse, mens du er ledig. 6 ugers

AR237-formular for det kursus, du har valgt. Når du har

Det er din uddannelsesbaggrund, der er afgørende for,

På nielsbrock.dk/kurserforledige kan du hente en

jobrettet uddannelse er som udgangspunkt målrettet

modtaget formularen, skal du udfylde din del og sende

ledige uden uddannelse eller med en kortere uddan-

den til din A-kasse. Du er først endeligt tilmeldt, når vi har

nelse i bagagen.

fået AR237 retur fra A-kassen

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER ØNSKER VEJLEDNING

•

Er ledig og ufaglært

•

Er ledig og faglært

•

Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort
videregående uddannelse

Din arbejdsløshedskasse træffer afgørelse om din ret til
6 ugers jobrettet uddannelse. Dit jobcenter skal vejlede
dig om muligheden for 6 ugers kurserne for ledige, hvis
du anmoder om det, og det er også dit jobcenter, der
betaler for din uddannelse.

Du er meget velkommen til at kontakte os på

tlf. 3341 9100 eller sende en mail til kursus@brock.dk,
så sørger vi for at sende dig en AR237, hvor skolens del
er udfyldt
HVOR AFHOLDES KURSERNE?

Kurserne afholdes på én af vores centralt beliggende
afdelinger i København.
Du kan altid finde vores jobrettede uddannelsesforløb på
nielsbrock.dk/6-ugers-jobrettet-uddannelse

Som ledig kan du maksimalt deltage i ét jobrettet kursus
eller ét jobrettet uddannelsesforløb. Det vil sige, at vælger du et kursus på 1 dag, har du opbrugt din ret til yderligere jobrettet uddannelse. Det er altså en god ide at
finde længere forløb, når du skal vælge kurser for ledige.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.

nielsbrock.dk/6-ugers-jobrettet-uddannelse

KURSUSFO RLØB F OR LE DI G E

Kursus for ledige
Grundlæggende
lederuddannelse
Grundlæggende lederuddannelse er et turboforløb, som er specielt designet til ledige. Forløbet har til formål at udvikle dine
faglige og personlige ledelseskompetencer og er baseret på læringsformer, som er aktivitets- og erfaringsbaserede. Du får derfor
mulighed for hele tiden at forholde dig til det, du lærer.
MÅL FOR KURSE T

God ledelse er vigtigt for både dig og din virksomhed. Viden om redskaber til god ledelse styrker din egen personlige og
ledelsesmæssige udvikling, dine medarbejderes motivation og virksomhedens produktivitet. Udvikling af dine ledelseskompetencer er derfor en god investering for både din arbejdsplads og dig selv. Målet er at opbygge dine faglige og personlige
ledelseskompetencer.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.

nielsbrock.dk/6-ugers-jobrettet-uddannelse

G RUNDLÆ G GE N DE LE DE RU DDA N N E LS E

DI S SE KURSE R IN D G Å R I F O R LØ BET

Ledelse og samarbejde 49728 (3 dage)

Kommunikation som ledelsesværktøj 49729 (2 dage)
Mødeledelse 49730 (1 dag)

Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 49732 (2 dage)
Situationsbestemt ledelse 49733 (2 dage)
Forandringsledelse 49734 (3 dage)

T I LME LD ING

Du tilmelder dig kurset ved at downloade en blanket (AR237) på vores hjemmeside
nielsbrock.dk/kurser/6-ugers-jobrettet-uddannelse/grundlaeggende-lederuddannelse Når du har udfyldt blanketten,
skal du aflevere den din i din A-kasse, som udfylder deres del. Du er tilmeldt, når vi har modtaget blanketten fra din A-kasse.
T I D SP UNK T

Du kan finde datoer for kurset på vores hjemmeside
nielsbrock.dk/kurser/6-ugers-jobrettet-uddannelse/grundlaeggende-lederuddannelse Undervisningen foregår i tiden
08.10-15.30, og der kan være dage i forløbet, som er undervisningsfri.
FORBEHOLD

Vi tager forbehold for ændringer i kursusperioden, fagenes rækkefølge og som følge af ændret lovgivning.
SA MLET VARIGHE D

13 dage.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.
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KURSUSFO RLØB F OR LE DI G E

Kursus for ledige
Grundlæggende
projektledelse
Grundlæggende projektledelse er et forløb, som er specielt designet til ledige. Du lærer, hvordan du som projektleder eller
projektmedarbejder, praktiserer god projektledelse og styring samtidig med, at du får styrket dit professionelle netværk.
MÅL FOR KURSE T

På Grundlæggende projektledelse lærer du at projektlede fra start til slut, herunder at udvikle kommunikationen og dine
ledelsesfærdigheder. Du lærer konkrete metoder og får redskaber, som kan hjælpe dig med at planlægge dit projekt, lede din
projektgruppe og styre dit projekt mod målet. Du kommer til at arbejde med dine egne projekter i undervisningen, og du får
sparring af andre, der står i samme situation som dig selv. Du får indsigt i din egen ledelsesadfærd og styrker derved dit
lederskab i projektet. Desuden får du indsigt og forståelse for forskellige persontyper og kvaliteten af forskelligheden.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.
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G RUND LÆ G GE N DE P ROJ E KT LE DE LS E

DI S SE KURSE R IN D G Å R I F O R LØ BET

Projektledelse 49445 (3 dage)

Ledelse af forandringsprocesser 43572 (3 dage)

Ledelse af teams/produktionsgruppe 43573 (3 dage)

T I LME LD ING

Du tilmelder dig kurset ved at downloade en blanket (AR237) på vores hjemmeside
nielsbrock.dk/kurser/6-ugers-jobrettet-uddannelse/grundlaeggende-projektledelse. Når du har udfyldt blanketten, skal
du aflevere den din i din A-kasse, som udfylder deres del. Du er tilmeldt, når vi har modtaget blanketten fra din A-kasse.
T I D SP UNK T

Du kan finde datoer for kurset på vores hjemmeside
nielsbrock.dk/kurser/6-ugers-jobrettet-uddannelse/grundlaeggende-projektledelse. Undervisningen foregår i tiden
08.10-15.30, og der kan være dage i forløbet, som er undervisningsfri.
FORBEHOLD

Vi tager forbehold for ændringer i kursusperioden, fagenes rækkefølge og som følge af ændret lovgivning.
SA MLET VARIGHE D

9 dage.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.
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KURSUSFO RLØB F OR LE DI G E

Kursus for ledige
Grundlæggende it
Grundlæggende it er et forløb, som er specielt designet til ledige. Et grundlæggende must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i
arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer, som du møder på arbejdsmarkedet.
MÅL FOR KURSE T

På det grundlæggende it-kursus for ledige lærer du blandt andet at bruge Outlook som mailsystem og word som tekstbehandling, ligesom du lærer at benytte powerpoint, der er de facto-standard inden for præsentationsprogrammer.
Efter kursusforløbet kan du selvstændigt anvende tidssvarende programmer ved udførelse af forskellige arbejdsopgaver.
Software i undervisningen er Windows samt Microsoft Office.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.
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G RUND LÆ GG E N DE I T

DI S SE KURSE R IN D G Å R I F O R LØ BET

Brug af pc på arbejdspladsen 45565 (3 dage)

Tastaturbetjening ved brug af 10-Fingersystem 47216 (3 dage)
Jobrelateret brug af styresystem på pc 44371 (2 dage)
E-mail til jobbrug 47293 (2 dage)

Indskrivning og formatering af mindre tekster 47217 (2 dage)
Opstilling af layout i tekst 47215 (2 dage)

Anvendelse af regneark til enkle beregninger 47218 (2 dage)

Søg og anvend informationer fra internettet 49770 (1 dag)
Præsentation af tal i regneark 40750 (1 dag)

Anvendelse af præsentationsprogrammer 44373 (2 dage)

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 45563 (2 dage)
Håndtering af personoplysninger 48653 (2 dage)

Datahåndtering for administrative medarbejdere 49755 (3 dage)

T I LME LD ING

Du tilmelder dig kurset ved at downloade en blanket (AR237) på vores hjemmeside
nielsbrock.dk/kurser/6-ugers-jobrettet-uddannelse/grundlaeggende-it. Når du har udfyldt blanketten, skal du aflevere
den din i din A-kasse, som udfylder deres del. Du er tilmeldt, når vi har modtaget blanketten fra din A-kasse.
T I D SP UNK T

Du kan finde datoer for kurset på vores hjemmeside
nielsbrock.dk/kurser/6-ugers-jobrettet-uddannelse/grundlaeggende-it
Undervisningen foregår i tiden 08.10-15.30, og der kan være dage i forløbet, som er undervisningsfri.
FORBEHOLD

Vi tager forbehold for ændringer i kursusperioden, fagenes rækkefølge og som følge af ændret lovgivning.
SA MLET VARIGHE D

27 dage.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.
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KURSUSFO RLØB F OR LE DI G E

Kursus for ledige
Frontmedarbejder
Frontmedarbejder indenfor salg, service og anden kundebetjening er et forløb, som er specielt designet til ledige. På dette kursus
for ledige lærer du en række grundlæggende kontorfærdigheder som service og kommunikation, tekstbehandling og lidt regnskab. Efter kurset er du bedre rustet til at søge job på kontorarbejdspladser, i receptioner, vikarbureauer og lignende.
MÅL FOR KURSE T

På kurset lærer du, at det er dig, der er virksomhedens første møde med kunden. Efter kurset kan du fortsætte i eller søge job
som fx. kundeservicemedarbejder, salgskonsulent, servicemedarbejder, kundekonsulent eller receptionist.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.
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FRO NTMEDA R BE J DE R

DI S SE KURSE R IN D G Å R I F O R LØ BET

Kommunikation og feedback i adm. arbejde 47297 (1 dag)
Samarbejde i grupper i virksomheden 45983 (2 dage)

Indskrivning og formatering af mindre tekster 47217 (2 dage)
Online kundeservice og rådgivning 47189 (2 dage)
Opstilling og layout i tekst 47215 (2 dage)

Fletning af dokumenter til masseproduktion 44354 (1 dag)
Kundeservice i administrative funktioner 47296 (1 dag)

Jobrelateret fremmedsprog Engelsk - basalt ordforråd 44979 (5 dage)

Regneark, anvendelse af regneark til enkle beregninger 47218 (2 dage)

Regnskab 1 - Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 47381 (2 dage)
Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 45389 (1 dag)

Tekster på papir - formulering og opbygning 47300 (2 dage)

Standardisering af virksomhedens dokumenter /Word) 44350 (1 dag)
Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer 40749 (1 dag)
Håndtering af personoplysninger 48653 (2 dage)

Præsentation af tal i regneark (excel) 40750 (1 dag)

Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 47250 (2 dage)

T I LME LD ING

Du tilmelder dig kurset ved at downloade en blanket (AR237) på vores hjemmeside nielsbrock.dk/kurser/6-ugers-jobrettetuddannelse/frontmedarbejder-inden-for-salg-service-og-anden-kundebetjening. Når du har udfyldt blanketten, skal du
aflevere den din i din A-kasse, som udfylder deres del. Du er tilmeldt, når vi har modtaget blanketten fra din A-kasse.
T I D SP UNK T

Du kan finde datoer for kurset på vores hjemmeside nielsbrock.dk/kurser/6-ugers-jobrettet-uddannelse/
frontmedarbejder-inden-for-salg-service-og-anden-kundebetjening. Undervisningen foregår i tiden 08.10-15.30, og der
kan være dage i forløbet, som er undervisningsfri.
FORBEHOLD

Vi tager forbehold for ændringer i kursusperioden, fagenes rækkefølge og som følge af ændret lovgivning.
SA MLET VARIGHE D

30 dage.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.
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KURSUSFO RLØB F OR LE DI G E

Kursus for ledige
Grundlæggende regnskab
Kursusforløbet giver dig en grundlæggende forståelse for den daglige bogføring. Du få også kendskav til et it-baseret bogføringsprogram – eksempelvis Microsoft Dynamics C5.
MÅL FOR KURSE T

På grundlæggende regnskab lærer du at bogføre køb, salg, moms, fragt, rabatter og renter, afskrivning og salg af
afskrevne aktiver som biler og inventar. Desuden lærer du om opbygning og tilretning af kontoplaner samt konteringsinstrukser.
I forhold til årsregnskabet lærer du at medvirke ved afslutning og klargøring til et nyt år. Du får blandt andet en 5-dages case,
hvor du via 3 måneders bogføring lærer at håndtere debitor- kreditor, og lagerstyring. Undervejs i forløbet lærer du både
grundlæggende og udvidet brug af regneark. Du får indblik i beregning af løn ud fra overenskomster og lovgivning.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.
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G RUNDLÆ G G E N DE R E G N S KA B

DI S SE KURSE R IN D G Å R I F O R LØ BET

Regnskab 1 - Placering af resultat- og balancekonti 45965 (2 dage)

Regnskab 1 - Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 47381 (2 dage)
Regnskab 1+2 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 45969 (2 dage)
Regnskab 2 - Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 45967 (2 dage)

Regnskab 2 - Anvendelse af periodisk beregning og registrering 47382 (2 dage)
Regnskab 3 - Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendomme 45960 (2 dage)

Regnskab 3 - Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 45962 (2 dage)
Regnskab 3 - Konteringsinstrukser 45963 (1 dag)

Anvendelse af regneark til enkle beregninger 47218 (2 dage)

Regnskab 4 - Regnskabsafstemning i forbindelse med årsafslutning 40007 (2 dage)
Regnskab 4 - Årsafslutning af bogholderiet 40008 (2 dage)
Debitorstyring 45964 (2 dage)

Økonomisk styring af lageret 45958 (2 dage)
Kreditorstyring 45961 (1 dag)

Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 47379 (2 dage)

Design og automatisering af regneark 44346 (2 dage)

T I LME LD ING

Du tilmelder dig kurset ved at downloade en blanket (AR237) på vores hjemmeside nielsbrock.dk/kurser/6-ugers-jobrettetuddannelse/grundlaeggende-regnskab. Når du har udfyldt blanketten, skal du aflevere den din i din A-kasse, som udfylder deres
del. Du er tilmeldt, når vi har modtaget blanketten fra din A-kasse.
T I D SP UNK T

Du kan finde datoer for kurset på vores hjemmeside nielsbrock.dk/kurser/6-ugers-jobrettet-uddannelse/grundlaeggenderegnskab. Undervisningen foregår i tiden 08.10-15.30, og der kan være dage i forløbet, som er undervisningsfri.
FORBEHOLD

Vi tager forbehold for ændringer i kursusperioden, fagenes rækkefølge og som følge af ændret lovgivning.
SA MLET VARIGHE D

30 dage.

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer
samt toplederuddannelse.
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