Introduktion til et brancheområde (F/I)
Kort fortalt
Uddannelsen sigter mod, at deltagerne, der har dansk som andetsprog, bliver introduceret til at arbejde inden for en branche. De kan
varetage enkelte jobfunktioner og har kendskab til det danske arbejdsmarked og f.eks. arbejdspladskultur.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive
adviseret om nye hold.;

Kontakt
ZBC
Kursusteamet
55788888

Fag: Introduktion til et brancheområde (F/I)
Fagnummer:
40533

Varighed
40 dage

Kursuspris
AMU-målgruppe:
DKK 5.120,00

AMU-pris:
DKK 5.120,00

Uden for målgruppe:
DKK 23.822,00

Ikke AMU-målgruppe,
fremmøde:
DKK 23.822,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som har eller
søger arbejde inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

Tilmelding

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

Beskrivelse: Deltagerne kan på et introducerende, eventuelt grundlæggende niveau anvende
branchens/job-områdets almindeligt benyttede arbejdsmetoder og - teknikker, materialer,
værktøjer, maskiner og udstyr.
Deltagerne opnår indsigt i og eventuelt erfaring med forskellige typer arbejdspladser,
arbejdsorganisering, planlægningsmetoder og arbejdspladskultur, og styrkes dermed i at begå sig
på en arbejdsplads i dagligdagen.
Deltagerne kan udføre relevante arbejdsfunktioner under hensyn til de arbejdsmiljø- og
sikkerhedsmæssige krav, der er gældende for branchen/ jobområdet.
Deltagerne styrkes i at kunne begå sig på arbejdsmarkedet gennem et øget kendskab til den valgte
branches historiske udvikling samt til branchens beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder lokalt
og generelt. Deltagerne har et elementært kendskab til særlige kendetegn ved det danske
arbejdsmarked f.eks. den teknologiske udvikling, udvikling i kvalifikationskrav, faglig organisering,
regler for løn og ansættelse, overenskomstsystemet samt relevante organisationer og myndigheder,
som relaterer sig til arbejdsmarkedet/branchen.
Deltagerne kan på baggrund af deres styrkede indsigt i branchens fagområder, jobfunktioner og
udviklingen i kvalifikationskrav tage stilling til egne job og videreuddannelsesmuligheder inden for
branchen.
Deltagerne kan på et elementært niveau anvende deres flerkulturelle kompetencer til at orientere
sig i forhold til arbejdspladskulturen inden for branchen, f.eks. eksplicitte og uskrevne regler på en
arbejdsplads. Deltagerne kan forholde sig til egne/andres eventuelle kulturelle og
holdningsmæssige barrierer og handle i forhold hertil.
Varigheden er maksimalt 40 dage. Det er muligt at afkorte varigheden af uddannelsen, hvis
deltagerne kan nå målet på kortere tid.

Vær med.
Verden er til at forandre.
kurser.zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6-8 4100 Ringsted Tlf: 5578 8888

