BLIV KLÆDT PÅ TIL DEN DIGITALE OMSTILLING
Opkvalificering af medarbejdere skaber overskud.
Både på bundlinjen. Og på arbejdspladsen.
Aviser og øvrige nyhedsmedier fortæller om den næsten dagligt: Den digitale
omstilling. Om hvordan IT og digitalisering kommer til at påvirke måden, vi arbejder
og lever på.
Digitalisering har og får en endnu større indvirkning på de arbejdsrutiner, vi har.
Arbejder man inden for turismesektoren og oplevelsesindustrien, har man sikkert
allerede mærket det på egen krop. Langt den største søgning efter gode oplevelser
eller det helt rigtige hotel sker i dag på nettet, og det sætter krav til jer i
oplevelsesindustrien.
Vi ved, at I hver dag arbejder for at levere det bedste resultat og for at skabe gode
vilkår for jeres ansatte. Opkvalificering af medarbejdere er det, vi, HF&VUC Nord,
arbejder for. Hver eneste dag. Og vi har hjulpet rigtig mange virksomheder med at
fremtidssikre deres medarbejdere med et fagligt løft. Hvad end det har været med
fokus på læsning, dansk, matematik, engelsk, tysk eller IT. Et fagligt løft skaber
nemlig overskud. På arbejdspladsen. Og på bundlinjen.
Turisthus Nord ønsker at deres medlemmer er med helt fremme – også når det
gælder den digitale tilstedeværelse, og har i samarbejde med HF&VUC Nord
tilrettelagt et spændende kursusforløb, der har fokus på at styrke erhvervets digitale
færdigheder.
Beskrivelse af faget
Faget beskæftiger sig med digitale værktøjer, og omdrejningspunktet for faget er at
udvikle de ansattes færdigheder i kunne bruge de digitale værktøjer i dagligdagen.
Helt konkret skal der arbejdes med TripAdvisor, hvor du lærer hvordan du kan bruge
det som et aktivt værktøj i din hverdag.
Faget bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med Turisthus Nord og undervisningen
vil blive anvendelsesorienteret og tage fat om de problematikker, udfordringer og
temaer, der fylder i jeres hverdag.
Målsætning for faget
Medarbejderne bliver opkvalificeret til at forstå og anvende de nye digitale værktøjer, der sættes fokus på. Og det sker med afsæt i den virke¬lighed, som kendetegner jeres hverdag.
Klar, parat, start
Vi starter kurset op i uge 43 med undervisning en gang om ugen – tirsdag fra 8:3011:30. Sidste undervisning bliver den 17. december.
Tilmelding kan ske til Tina Bang Frandsen på mail TBF@hfvucnord.dk

Økonomi - hvad koster det?
Deltagelse i faget ’FVU Digital’ er
gratis
Det er muligt at få tilskud gennem
SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) og evt. kompetencefondsmidler til det beskrevne
uddannelsesforløb.
HF&VUC NORD kan bistå med
vejledning til dette
arbejde uden beregning.
HF&VUC NORD udbyder en lang
række øvrige fag bl.a.: dansk,
dansk for 2-sprogede, matematik,
engelsk og Samarbejde & Kommunikation
Kontakt:
Didde Klarskov,
Rådgiver Erhverv & Uddannelse
Mail: dkl@hfvucnord.dk
Tlf.: 21188327
Simon Mou Skogberg,
Chef for Erhverv & Uddannelse
Mail: sms@hfvucnord.dk
tlf.: 22102449

