
Tilmelding
Kontakt din jobkonsulent ved Jobcenter Aarhus. 

Undervisningssted
Undervisningsstedet er Sønderhøj 9, 8260 Viby J. Tog og bus går lige til døren, 
og kommer du i bil, tilbyder vi gratis parkering. 

Spørgsmål? 
Har du spørgsmål kan du enten kontakte Kursussekretær Gitte B. Andersen på 
gira@aabc.dk telefon 8936 3019 eller din jobkonsulent ved Jobcenter Aarhus.  

 

JOB-
SØGENDE

IT-KURSUS

Et samarbejde mellem Jobcentret og Aarhus Business College 

FOR



IT-kursus for jobsøgende er for dig der øn-
sker at styrke dine kompetencer inden for 
IT. Målet for kurset er at ruste dig til dit kom-
mende job, så du kan varetage opgaver der 
kræver et vist IT-niveau.  

Du skal som udgangspunkt arbejde med 
programmerne Word og Outlook på det ni-
veau, der passer til dine kompetencer. Er du 
allerede ekspert i ét eller begge program-
mer, kan du vælge at arbejde med andre 
programmer som for eksempel Excel, Po-
werPoint, CMS, billedbehandling eller andet. 

På kurset er der afsat tid til, at du kan arbej-
de med informationssøgning i forbindel-
se med din jobsøgning, og du har mulighed 
for at få gennemgået brugen af Jobcentrets 
it-systemer.

Kurset afholdes i Åbent Læringscenter, 
hvor du arbejder selvstændigt i dit eget 
tempo med materiale, som er specielt tilret-
telagt til Åbent Læringscenter. Går du i stå, 
eller får du brug for vejledning, er der altid en 
underviser til at hjælpe dig.

Dit udbytte er, at… 
• �Du�får�styrket�dine�it-kompetencer�i�Word,�

Outlook og eventuelt andre IT-områder
• �Du�bliver�bedre�til�at�søge�information�i�

forbindelse med din jobsøgning
• �Du�bliver�god� til� at�bruge�Jobcentrets�

IT-systemer
• �De�kompetencer�du�får�på�kurset,�vil�være�

til gavn for dig både arbejdsmæssigt og 
privat

Tidspunkt
Kurset�består�af�fire�halve�dage,�og�du�kan�
selv vælge tidspunktet for disse dage inden 
for en 4-ugers periode. 

Du kan vælge imellem formiddag eller efter-
middag. Undervisningen om formiddagen 
foregår fra kl. 08:30–11:40 og undervis-
ningen om eftermiddagen er fra kl. 12:30–
15:40. 

Afklaring af dine kompetencer
Inden opstart tilbyder vi dig at udfylde et 
kort elektronisk spørgeskema. Dette gør 
vi for at sikre, at du kommer til at arbejde 
med de programmer på de niveauer, der 
passer til dine kompetencer. I spørgeske-
maet kan du fortælle om, hvad du kan, og 
hvilke behov og ønsker du har. Dine svar 
bruger vi til at give dig den optimale vejled-
ning på kurset.

Du starter spørgeskemaet ved at bruge 
dette link:
http://goo.gl/forms/H64oN8zaFo  


