Uddannelse
og opkvalificering

Vidste du det?
AMU Nordjylland tilbyder erhvervsuddannelser
(EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) på alle
niveauer – fra de helt grundlæggende til de mere
specialiserede.

Kurser- og efteruddannelse
Med et omfattende kursusudbud inden for samtlige
fagområder spiller vi en vigtig rolle i forhold til sæson- og
konjunkturledighed. Vores AMU kurser er i mange tilfælde
meritgivende til erhvervsuddannelser. Det betyder at
ufaglærte kan blive faglærte og få fuld kredit for deres
erfaring. Vi kan skræddersy vores efteruddannelsestilbud,
og tilbyde en individuel løsning, for dem der gerne vil skifte
branche.

Erhvervsuddannelser
Vi har erhvervsuddannelser inden for bygge- og
anlægsfagene, transport og logistik, proces- og automatik,
elektronikfag, de grønne fag, ejendomsservice og
servicefagene.

Enestående faciliteter
Vi er eneste udbyder i landet af uddannelsen til
elektronikoperatør, samt uddannelsen til betonmager.
På vores adresse nær Brovst har vi Sandmoseskolen med
sine unikke grønne områder og de perfekte faciliteter til
erhvervsuddannelserne anlægsgartner, greenkeeper og
groundman.
Vi står stærkt med tilbud til transportbranchen:
AMU Nordjylland har tre køretekniske anlæg, samt
transportuddannelser i Aalborg, Hobro, Løgstør og
Nørresundby.

Unikke løsninger til din virksomhed
• T
 otalløsning
Få os til at stå for det administrative arbejde, der er
forbundet med planlægning af uddannelse af dine
medarbejdere. Vi kalder det Totalløsningen!
• S
 æt skub i bæredygtighed/den grønne omstilling
Hos AMU Nordjylland er vi godt i gang med at tilbyde
kurser med omtanke for klimaet. Vi udbyder en række
kurser ligesom vi kan tilrettelægge et sammenhængende
forløb, som kan understøtte din virksomhed i den grønne
omstillingsproces mod bæredygtige løsninger. Alt sammen i
nær dialog med virksomheden.
• S
 kræddersyede tilbud til din virksomhed
Brug AMU Nordjylland som sparringspartner, og få præcis
de kvalifikationer din virksomhed har brug for, vi er altid
parate til at tage en snak om mulighederne for at give
kompetencerne et løft.

Transport og logistik
Transportbranchen er i vækst, og derfor
efterspørges der arbejdskraft i hele
Danmark. Vi tilbyder en række uddannelser
og kurser inden for transport og logistik.

AMU-kurser:
• ADR - farligt gods

• BAB - befordring af bevægelseshæmmede
• Buschauffør
• Dyretransport

Tag en
erhvervsuddannelse på
AMU Nordjylland

• Gaffeltruck og stabler

•

Godschauffør

• Lager og logistik

•

Lageroperatør

• Lastbil - godstransport
• Taxichauffør
• Varebil
• Vintertjeneste
• Kran

Tilmeld dig vores kurser

Byggeri
Arbejdsopgaverne på en byggeplads spænder
bredt. Hos AMU Nordjylland tilbyder vi en lang
række AMU-kurser, som giver dig kompetencer til
at varetage mange af de typer opgaver, der hører
til arbejdet på en byggeplads.

AMU-kurser:
• Beton
• Bygge og anlæg

Tag en
erhvervsuddannelse
på AMU Nordjylland

• Epoxy
• Kloakering
• Kran - byggeri
• Personlifte

•

Bygningsstruktør

• Stillads

•

Anlægsstruktør

• Teleskoplæsser
• Teltopstiller
• Vejen som arbejdsplads

Tilmeld dig vores kurser

TØMRERMESTER
STIG NEDERGAARD OLSEN

Tlf.: 98 23 20 10

info@agesen.dk

www.agesen.dk

Månevejen 2
9460 Brovst
Tlf.: 51 26 00 99
stig.n.olsen@hotmail.com

Proces og automatik
AMU Nordjylland ubyder en række
kurser, der kan give dig mere indsigt
i betjeningen og overblik over
produktionens udstyr og maskiner.

AMU-kurser:
• Fødevarer
• Operatørkurser
• Reparation og vedligehold
• Arbejdsmiljø og organisation

Tag en
erhvervsuddannelse
på AMU Nordjylland
•

Industrioperatør

Tilmeld dig vores kurser

Elektronik og teknologi
AMU Nordjylland er blandt landets førende
uddannelsesinstitutioner inden for elektronikområdet.
AMU-kurser:
• Grundlæggende manuelle processer
• Avancerede og manuelle automatiske processer

Tilmeld dig vores kurser

Tag en
erhvervsuddannelse
på AMU Nordjylland
•

Elektronikoperatør

•

Elektronikfagtekniker

Det grønne område
Vi uddanner og opkvalificerer
dig som har job eller ønsker
at arbejde inden for anlæg,
vedligehold og drift af grønne
områder, kirkegårde, parker
og boligselskaber.

AMU-kurser:

Tag en erhvervsuddannelse
på AMU Nordjylland

•

Anlægsgartner

•

Skov og natur

•

Blomsterbinding

•

Kirkegård

•

Anlægsgartner

•

Drone

•

Lederudannelse

•

Greenkeeper/groundsman

•

Førstehjælp

Tilmeld dig vores kurser

Ejendomsservice
Det kræver både et godt håndelag,
selvstændighed og gode samarbejdsevner at
arbejde inden for ejendomsservice.

AMU-kurser:
• Affaldshåndtering
• Bygninger og boliger
• Ledelse og kommunikation
• Udearealer

Tilmeld dig vores kurser

Tag en
erhvervsuddannelse på
AMU Nordjylland
•

Ejendomsservicetekniker

Servicefag
Vores kurser inden for
servicefagene, henvender
sig til dig, der arbejder med
omsorg, pleje, rengøring og
køkken.

AMU-kurser:
• Ergonomi og trivsel
• Forflytning
• Køkken
• Erhvervsrengøring

Tag en
erhvervsuddannelse på
AMU Nordjylland
•

Rengøringstekniker

•

Serviceassistent

Tilmeld dig vores kurser

Organisationsudvikling
Sæt fokus på bl.a. forandringsparathed, faglig udvikling og
teamwork med et AMU-kursus inden for organisationsudvikling.
AMU-kurser:
• Lean
• Medarbejderudvikling og innovation
• Vagt
• Mentor
• Teamudvikling

EL-INSTALLATIONSFIRMAET H.JESPERSEN/PL SERVICE A/S
BESKÆFTIGER I DAG OMKRING 70 MEDARBEJDERE,
HVOR AF MANGE HAR MERE END 20-40 ÅRS ERFARING.

Tilmeld dig vores kurser
H. Jespsersen · Dalsagervej 24 · 9850 Hirtshals · Tlf.: 9894 2211
PL Service · Mads Clausens Vej 6 · 9800 Hjørring · Tlf.: 7022 0405

Personbil
LØGSTØR

Motorcykel
FJERRITSLEV

Trailerkort
BROVST

Øvrige
kørekort

Kørelæreuddannelse
GLYNGØRE

Generhvervelse
ROSLEV

Førstehjælpkursus
AALBORG

Tlf.: 50 7000 51 • info@kvik-kort.nu • www.kvik-kort.nu

Vi leverer maskiner i hele Danmark

Tlf.: 97 92 68 00 - ring og hør, hvad vi kan gøre for dig •

www.oddematerieludlejning.dk

KØB OG SALG AF NYE OG BRUGTE REOLER

Fanøvej 9A | 8800 Viborg | Tlf.: 72 21 72 22 | kj@midtjyskreoler.dk | www.midtjyskreoler.dk

Ejendomsservice teknikerne
- Underviser i låse og sikring.

Tlf.: +45 2575 1297 · info@aalborglaase.dk
www.aalborglaase.dk

17767 • www.jsdanmark.dk

Totalløsninger i lager og palle reoler

