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FLEKSIBLE KURSER 
TIL FLEKSJOBBERE



VIRKSOMHEDSPORTEN FLEX
EFTERUDDANNELSE FOR FLEKSJOBBERE
Som fleksjobber har du mange muligheder for at tage efteruddannelse på fleksible vilkår. Det gælder både hvis 
du allerede er i job eller er ledig. Vores mål er at gøre opkvalificeringsmulighederne langt mere tilgængelige og 
attraktive. Derfor kan du tage alle vores forløb ved enten fysisk fremmøde i vores åbne værksted eller som 
onlineundervisning.

Vi tilbyder blandt andet over 40 kurser indenfor spændende områder som for eksempel regnskab, sociale 
medier eller Office-programmerne. Du kan selv plukke og sammensætte lige netop de kurser, som matcher dit 
behov for opkvalificering og tage kurserne på fleksibel vilkår, som passer dig. Du kan for eksempel tage vores 
AMU-kurser som halve dage enten formiddag eller eftermiddag og det antal gange om ugen som passer dig.

ER DU LEDIG?
Hvis du er ledig hjælper vi dig med kompetenceafklaring med henblik på et fleksibelt opkvalificeringsforløb, som 
er brancherettet efter dine ønsker. På den måde bliver du klar til job.
 
ER DU I JOB?
Selvom du allerede er i job, er det stadig vigtigt at efteruddanne og dygtiggøre sig, fordi udviklingen går stærkt og 
det kræver nye kompetencer Vi kan hjælpe dig med at identificere dine behov for opkvalificering i relation til dit 
job og funktion i virksomheden. 

Hanne Bøgelund
hanb@tietgen.dk 

20 88 11 66

Lise-Lotte Jensen
lisj@tietgen.dk 

22 71 65 62

GRATIS VEJLEDNINGSSAMTALE OM DINE 
UDDANNELSESMULIGHEDER

Er du som fleksjobber i tvivl om dine muligheder? 
Har du brug for vejledning om dine muligheder for 
efteruddannelse? 

Så kan du kontakte vores to dygtige projekt-
konsulenter Hanne og Lise-Lotte. 

De hjælper dig med at finde de bedste efteruddan-
nelsesmuligheder med udgangspunkt i din baggrund, 
dine behov og dine ønsker for fremtiden.
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HVAD ER PROJEKT VIRKSOMHEDSPORTEN FLEX?
PVP FLEX hjælper private virksomheder som allerede har fleksjobansatte og/eller virksomheder, som ønsker at 
ansætte en fleksjobber. Projektindsatsen har to ben:

• En opkvalificerende fastholdelsesindsats i virksomheder med allerede etablerede fleksjob 
• En fortsat indslusning af borgere på vej mod eller allerede visiterede til fleksjob.

LÆS MERE PÅ TIETGEN.DK/PVPFLEX

https://www.tietgen.dk/samarbejde1/pvpflex/


REGNSKAB 
SKRÆDDERSYEDE REGNSKABSKURSER PÅ DELTID
Vores særligt tilrettelagte regnskabsforløb på deltid for dig, som ønsker at arbejde med regnskab og bogføring. 
Kursusforløbet giver dig kompetencer og viden til at varetage et arbejde som regnskabs- og økonomimedarbejder 
i en virksomhed. Kurserne er tilrettelagt på 2 halve dage om ugen over en periode på 5 måneder. 

På kurserne lærer du at arbejde med regnskab i Excel og 
Navision. Du gennemgår grundlæggende bogføringsprincipper, 
lønbogholderi, afstemning, moms, skat, budgetter, kasserap-
porter, afskrivninger, regnskabsafstemning, årsbudget mm.

Du vil få grundlæggende undervisning i økonomisystemet 
Navision Microsoft Dynamics 365 Business Central, der giver 
dig kvalifikationer til at arbejde med regnskab, fakturering og 
bogføring i en virksomhed.

WWW.TIETGEN.DK

Varighed: 25 dage
Sted: Rugårdsvej 286 i Odense NV
Undervisningen er et mix af klasseundervis-
ning/fjernundervisning og selvstudie i vores 
åbne værksted, hvor en underviser er klar til at 
rådgive dig, hvis du har spørgsmål.

SPØRGSMÅL OG TILMELDING
Har du spørgsmål til forløbet, er du meget velkom-
men til at kontakte vores projektkonsulent Hanne.

Hvis du ønsker at tilmelde dig regnskabsforløbet, 
skal du kontakte kursusseketær Marianne.

Projektkonsulent
Hanne Bøgelund
hanb@tietgen.dk 

20 88 11 66

Kursusekretær
Marianne Aalykke
maaa@tietgen.dk

65 45 25 09

https://www.tietgen.dk/7455


AMU-KURSER
KURSER PÅ FLEKSIBLE VILKÅR 
Her finder du en samlet oversigt over de kurser vi tilbyder i vores åbne værksted eller 
online. De er sorteret efter kategori, så du nemt kan finde det, som interesserer netop 
dig. På vores hjemmeside www.tietgen.dk/kurser kan du læse mere om de enkelte kurser, 
samt tilmelde dig.  

IT - GRUNDLÆGGENDE     
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

WORD     
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster
47215 Opstillinger og layout i tekst
47212 Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter
47214 Håndtering og strukturering af længere tekster
40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling
40776 Samarbejde om dokumenter*

EXCEL     
49825 Oprette og anvende regneark
49826 Anvende regneark til beregning og præsentation
44346 Design og automatisering af regneark
40750 Præsentation af tal i regneark
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark
40754 Anvendelse af pivot-tabeller
41371 Anvendelse af regneark til statistik**

ØVRIGE OFFICE-PROGRAMMER   
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
47293 E-mail til jobbrug
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer
44337 Oprettelse af database til jobbrug*
49327 Anvendelse af database i jobbet*
44340 Oprette brugerflader og udskrifter*
40343 Projektstyring med IT-værktøj*
45782 Integration af data mellem adm. it-systemer
45563 Håndtering af data i virksomhedens it- systemer*

IT, ØVRIGE KURSER     
49770 Søg og anvend informationer fra internettet
46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job*
48653 Håndtering af personoplysninger
49755 Datahåndtering for administrative medarbejdere

?VIDSTE DU?
 At vores kurser kan tages 

både online og i vores
 åbne værksted

LÆS MERE OM PÅ TIETGEN.DK/AV

HVAD ER ÅBENT VÆRKSTED?
På kurser i åbent værksted arbejder du selvstændigt foran en computer med teori, opgaver og quizzer på vores 
kursuscenter i det nordvestlige Odense. Du styrer selv hvor hurtigt du vil arbejde og hvornår. 

Vores værksted er åbent mandag - torsdag fra 8.00 - 15.24. 

http://www.tietgen.dk/kurser
http://www.tietgen.dk/fvu


ANDET
47668 Grundlæggende faglig regning
48325 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer*

KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION  
47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug
47301 Tekster til nettet - formulering og opbygning
47300 Tekster på papir - formulering og opbygning
47298 Referat- og notatteknik
46486 Virksomhedskommunikation med e-mail
49773 Møde- og webinartilrettelæggelse

SOCIALE MEDIER OG E-MARKEDSFØRING  
47341 Sociale medier som kommunikationskanal i detail
47562 Valg af markedsføringskanal
45953 E-markedsføring og reklameindsats
40995 Nye kunder via viral markedsføring
47189 Online kundeservice & -rådgivning
49556 Anvendelse af sociale medier i virksomheden

EXCEL     
49825 Oprette og anvende regneark
49826 Anvende regneark til beregning og præsentation
44346 Design og automatisering af regneark
40750 Præsentation af tal i regneark
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark
40754 Anvendelse af pivot-tabeller
41371 Anvendelse af regneark til statistik**

ØVRIGE OFFICE-PROGRAMMER   
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer
47293 E-mail til jobbrug
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer
44337 Oprettelse af database til jobbrug*
49327 Anvendelse af database i jobbet*
44340 Oprette brugerflader og udskrifter*
40343 Projektstyring med IT-værktøj*
45782 Integration af data mellem adm. it-systemer
45563 Håndtering af data i virksomhedens it- systemer*

IT, WEB OG BILLEDBEHANDLING   
48404 Opbygning af virksomhedens website*
49850 Design af hjemmesider med CMS
45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside
45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion

* Kurset kan ikke læses online
** Kurset kan kun læses online

VIDSTE DU?
 At vores kurser kan tages 

både online og i vores
 åbne værksted

SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål til kurserne, er du meget  
velkommen til at kontakte vores kursussekretærer, 
som sidder klar til at hjælpe dig.

Helle kan hjælpe med spørgsmål om kurserne i 
vores åbne værksted, mens Vibeke kan hjælpe med 
vores online forløb.

Kursusekretær Åbent Værksted
Helle Kjersgaard
hekj@tietgen.dk 

65 45 20 17

Kursusekretær online forløb
Vibeke VesterskovNielsen

vvni@tietgen.dk
65 45 25 04

På Tietgen har vi en række kurser, som du kan få 
bevilliget, hvis du er ledig eller fleksjobber.

Her får du mulighed for at opdatere din viden og 
få flere kompetencer til dit CV.

Vi har sammensat en række spændende forløb, 
som kan give dig ny viden indenfor et område 
du interesserer dig for, men du kan også sam-
mensætte og vælge blandt vores mange kurser.

LEDIG? 
SE VORES KURSER

TIETGEN.DK/LEDIGE

http://www.tietgen.dk/Ledige


FVU & OBU 
BLIV MERE KLAR TIL UDDANNELSE OG JOB
FVU - GRATIS VOKSENUNDERVISNING 
FVU står for Forberedende VoksenUndervisning og er undervisning for dig, der har  
udfordringer med det basale inden for matematik, læsning, stavning, skrivning, it eller engelsk.

OBU - ORDBLINDEUNDERVISNING 
Hvis du er ordblind og har svært ved at læse eller skrive, kan vi på Tietgen hjælpe dig, så du kan fungere bedre i 
hverdagen. På vores ordblindekurser får du tips til apps, du kan bruge til oplæsning, og du får huskeregler til at 
kunne stave bedre. 

KONTAKT OS
Har du spørgsmål om FVU  eller vil du i gang 

med et ordblindekursus, kan du kontakte 
vores vejleder Pernille for tilmelding og 

yderligere information.

Vejleder
Pernille Larsen
nill@tietgen.dk 

20 11 81 26

LÆS MERE OM ORDBLINDEUNDERVISNING PÅ TIETGEN.DK/OBU

PRAKTISK INFO
Det er gratis at deltage i både FVU og OBU og du kan søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) under 

hele forløbet. Du kan læse mere om SVU og se satser på www.svu.dk.

Du har mulighed for at søge specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du er ordblind mm.

Vi afholder FVU- og ordblindekurser i vores lokaler på Ejlskovsgade 3 i Odense C, som ligger 5 minutters 
gang fra Odense Banegård. 

?VIDSTE DU?
 At det er gratis at deltage 

på både FVU og OBU

FVU-DANSK
Bliv bedre til at læse, 
stave, forstå og 
skrive dansk. 

FVU-MATEMATIK
Lær at forstå tal og 
regnestykker i hver-
dagen og blive bedre 
til at regne.

FVU-ENGELSK*
For dig, der gerne vil 
styrke dine grund-
læggende engelsk-
færdigheder.

FVU-DIGITAL*
For dig, der vil blive 
bedre til at bruge 
it og andre digi-
tale værktøjer i din 
hverdag.

FVU-START
Mundtlig dansk for 
dig som ikke har 
dansk som moders-
mål.

LÆS MERE OM FVU PÅ TIETGEN.DK/FVU* Disse forløb er for dig som er i job

http://www.tietgen.dk/obu
http://www.svu.dk
http://www.tietgen.dk/fvu


VIDSTE DU?
 At det er gratis at deltage 

på både FVU og OBU

VEU GODTGØRELSE
DET KAN BETALE SIG

En af de helt store fordele for virksomheder, der sender sine medarbejdere på AMU-kursus er VEU-
godtgørelse (løntabsrefusion). Virksomheden kan nemlig søge om VEU-godtgørelse for de timer, medarbejderen 
er på kursus. I 2022 er løntabsrefusionen på 893 kr. pr. dag pr. deltager. Ofte er VEU-refusionen højere end 
kursets reelle pris, som du kan se i disse to eksempler: 

LÆS MERE OM FVU PÅ TIETGEN.DK/VEU

EFTERUDDANNELSE 
INDENFOR MANGE BRANCHER
I PVP FLEX hjælper vi dig også med at afklare dine efteruddannelsesmuligheder ud fra din erhvervserfaring og 
din uddannelsesbaggrund. Vi tager udgangspunkt i dine behov og ønsker for fremtiden. 

Vi undersøger de konkrete efteruddannelsesmuligheder for en fleksibel uddannelse der er målrettet dine behov. 
På Tietgen tilbyder vi uddannelse inden for kontor, handel og detail. I PVP FLEX samarbejder vi også med andre 
uddannelsesinstruktioner, så hvis du ønsker efteruddannelse inden for andre brancheområder, er du meget 
velkommen til at kontakte os.

http://www.tietgen.dk/fvu


TAG PÅ KURSUS I 
SMUKKE OMGIVELSER

I det nordvestlige Odense finder du vores kursuscenter, hvor vi afholder de fleste af vores 
kurser. Her har vi en smuk park i baghaven, hvor du kan tage en gåtur i pauserne mellem 
dine kurser. Kursuscentret er en gammel landbrugsskole, så vi har gode undervisnings-
faciliteter med lyse lokaler og 32 værelser til overnattende kursister. 

På kursuscentret er der altid gratis kaffe, the og chokolade fra vores automater. 
Vi har også opstillet vandkølere, så du kan tanke frisk koldt vand til din drikkedunk. 

I den ene ende af kursuscentret finder du Køknet, som er vores kantine. 
Her kan du købe en lækker frokostbuffet med lune og varme retter, smørrebrød, 
sandwich, frugt, kage eller blande en frisk salat. Frokostbuffeten åbner 11.15. 
Køknet serverer også morgenmadsbuffet fra 7.45 og frem til kl. 10.00.

FVU- og ordblindekurser afholder vi i vores lokaler på Ejlskovsgade i Odense C, som 
ligger 5 minutters gang fra Odense Banegård. 

LÆS MERE OM VORES KURSUSCENTER PÅ TIETGEN.DK/KURSUSCENTER
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FØLG HVERDAGEN PÅ KURSUSCENTRET
Følg os på Facebook, Instagram og LinkedIn. Søg efter Tietgen KompetenceCenter 

https://www.tietgen.dk/kursuscenter
https://www.facebook.com/tietgen.kompetencecenter
https://www.linkedin.com/company/kompetencecenter/

