EASJ.DK

EFTERUDDANNELSE TIL DIG

FOR 10.000 KRONER

GRATIS!
Det lyder næsten for godt til at være sandt – men det er
skam helt reelt!
Er du faglært eller ufaglært? Er du i job – og ikke
selvstændig? Vil du gerne stå fagligt stærkere i dit job?
Så kan du vælge efter- og videreuddannelse på akademi- og diplomniveau og få betalt helt op til 10.000
kroner af udgiften – fra nu og frem til 2021. Men gør det i
dag, da det er først-til-mølle!
Har du allerede tilmeldt dig efteruddannelse i efteråret
2018, har du stadig mulighed for at få tilskuddet på
10.000 kroner! Du skal blot udfylde og indsende tro- og
loveerklæringen til efteruddannelse@easj.dk – husk at
skrive i erklæringen, at du allerede er tilmeldt.
Læs mere om hvordan du gør tilmelding
på easj.dk
https://www.easj.dk/efteruddannelseog-videreuddannelse/

BAGGRUND FOR TILSKUD FRA OMSTILLINGSFONDEN
Fra 1. august 2018 kan du med tilskud fra Omstillingsfonden gå i gang med, eller fortsætte på din akademi- eller
diplomuddannelse. Fonden dækker udgiften til din efterog videreuddannelse helt op til 10.000 kroner fra i år til
og med 2021.
Bemærk: Du kan kun modtage 10.000 kr. i tilskud fra
Omstillingsfonden én gang pr. kalenderår.
SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål til, hvordan du kan få del i tilskuddet
på de 10.000 kroner til din efteruddannelse, så er du
velkommen til at kontakte Center for Efter- og Videreuddannelse på efteruddannelse@easj.dk

BLIV KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN MED

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER FRA ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND
Vores efter- og videreuddannelsesforløb er fleksible,
så du kan bygge på med ny viden eller nye fag, der
udvikler både dig og din arbejdsplads. Uddannelserne er
tilrettelagt sådan, at du kan forene din karriere, familieliv
og kompetenceudvikling.
HVAD ER EN AKADEMIUDDANNELSE?
En akademiuddannelse er en kort, videregående efteruddannelse på deltid. Uddannelsen er bredt anerkendt.
Du kan bruge den til at blive endnu bedre til dit fag. Den
er tilrettelagt sådan, at den kan tages samtidig med et
fuldtidsjob.
Akademiuddannelser er sammensat af obligatoriske,
valgfrie og retningsspecifikke moduler, der varierer alt
efter uddannelsens overordnede fagområde.
OPTAGELSESKRAV PÅ AKADEMIUDDANNELSERNE
• Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring
• Eller tilsvarende forudsætninger
• Øvrige adgangskrav kan ses på hjemmesiden under
den pågældende akademiuddannelser

SE DINE MULIGHEDER HER:
AKADEMIUDDANNELSER
• Ledelse
• Finansiel Rådgivning
• Økonomi og ressourcestyring
• Salg og markedsføring
• International transport og logistik
• Kommunikation og formidling
• Informationsteknologi
• Sundhedspraksis
• Ernæring
• Hygiejne og rengøringsteknik
• Proces-, laboratorie- og
fødevareteknologi
• Innovation, produkt og produktion
• VVS-installation
DIPLOMUDDANNELSER
• Ledelse

HVAD ER EN DIPLOMUDDANNELSE?
Diplomuddannelsen er på bachelorniveau og tilrettelagt,
så den kan kombineres med dit job. Uddannelsen er
struktureret omkring en række obligatoriske og valgfri
moduler.
OPTAGELSESKRAV PÅ DIPLOMUDDANNELSEN
• Akademiuddannelse
• Bacheloruddannelse
• Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en
akademiuddannelse eller tilsvarende
• Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen
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