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Vil du gerne opgradere dine IT-kundska-
ber? Uanset om du er erfaren bruger af 
IT eller nybegynder, kan du i vores åbne 
ITværksted få det kompetenceløft, du har 
brug for - i dit eget tempo.

Fleksible IT-kurser for dig, der selv vil vælge, 
hvornår du vil på kursus
Du kan starte når du har tid, og ugedagen bestemmer du selv. 
Du vælger mellem 35 forskellige IT-kurser, og underviseren 
hjælper dig med at sammensætte dem så de passer til lige 
netop dig.

Kursusperioder
Se kursusdatoer på ”kursuskalender” på www.tradium.dk, 
eller gå på www.efteruddannelse.dk, hvor du kan søge på 
Tradium som kursusudbyder. 

Tilrettelæggelse
Forløbet gennemføres over sammenhængende uger. Du kan 
tilmelde dig hele forløbet eller sammensætte de moduler eller 
fag, der er relevante netop for dig. Der er løbende optag.

Målgruppe
Alle voksne som tilhører AMU- målgruppen (se www.tradium.
dk). Medarbejdere indenfor sundhedssektoren, den offentlige 
eller private sektor.

Undervisningstid
Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/
uge.

Kursussted
Tradium Retail & Management, 
Vester Allé 26, 8900 Randers C

Deltagerbetingelser
Se www.tradium.dk for de regelsæt, der fi ndes for 
deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er 
ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et 
kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist. 

Yderligere information
Kontakt vores kursussekretær Trine Jørgensen på telefon 
+45 8774 8801. 

Facebook.com/tradiumRM
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