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Med et kursusforløb har du mulighed for at 
optimere dit CV med de kompetencer, der 
efterspørges på arbejdsmarkedet.

Som ledig kan du søge din a-kasse eller dit 
jobcenter om kursus, således at de beta-
ler kurset for dig, og du kan beholde dine 
dagpenge i uddannelsesperioden. 

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE
Du kan vælge mellem kurser, som er 
godkendt på den såkaldte landsdækkende 
 positivliste. Hvis du er i tvivl, om du er be-
rettiget til kursus via jobrettet uddannelse, 
kan du spørge din Metalafdeling. 

REGIONALE POSITIVLISTER
Du kan kombinere forskellige kurser, der 
er godkendt på den regionale positivliste. 
Der er som udgangspunkt ingen begræns-
ning på kursets varighed, dog skal jobcen-
tret godkende kursusforløbet. Hvis du er i 
tvivl, om du er berettiget til kursus via den 
regionale positivliste, kan du spørge din 
Metalafdeling. 

DU KAN TAGE KURSER HOS  
ITUCATION
På de følgende sider kan du se et udvalg  
af kurser, du kan tage hos Itucation.  Ønsker 
du at se alle Itucations kurser kan du besø-
ge hjemmesiden itucation.dk.

VEJLEDNINGSSAMTALE
For at sikre at du vælger det helt rigtige 
kursus i forhold til din fremtidige karriere, 
tilbyder Itucation en-til-en-vejlednings-
samtaler. Her laver vi en vurdering af, om 
det valgte kursus er det rette for dig, og 
om kurset øger dine muligheder for at 
komme i arbejde. Vi afklarer også, om dine 
færdig heder matcher eventuelle anbefalede 
forudsætninger eller eventuelle adgangskrav 
til kurset.

KURSER FOR  
LEDIGE IT- 
MEDLEMMER

TILMELDING 
Kontakt Itucation for tilmelding 

på telefon 7027 2784 eller  
mail kurser@itucation.dk. 
Du kan også kontakte din  

lokale Metalafdeling for  
mere information.
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MICROSOFT SERVER 2012/2016 
Kurset er for dig, der ønsker at arbejde  
med virksomheders servermiljøer og 
 infrastruktur. Du lærer at installere og 
konfigurere en server, hvordan en server 
og netværk er sat op og taler sammen med 
andre funk tioner. Du får en grundlæggende 
viden om servere, som er essentiel som 
it-specialist, konsulent eller planlægger. 

KURSUSINDHOLD
   Installation og migrering af servere og 

workloads
   Høj tilgængelighed og disaster recovery
   Implementering af Network Load 

Balancing
   Monitorering af virtual machine 

installations
   Opsætning af netværk og Windows 10
   Introduktion til MS Exchange 2016
   Konfiguration af Hyper-V og virtual 

machines
   Implementering af Server- og Hyper-V 

containers.
   Implementering af failover clustering for 

Hyper-V virtual machines
   Implementering af enterprise storage 

solutions, Storage Spaces og Data De-
duplication

   Installation og administration af Active 
Directory

   Design og implementering af Group 
Policy.

CERTIFICERING 
Du har mulighed for at afslutte dette 
kursus med en eller flere standardi serede 
og i it-branchen anerkendte Microsoft- 
certificeringer. Typisk afsluttes kurset med 
certificeringen 70-740 og evt. også 70-741 
og 70-742. 

SOM LEDIG HAR DU MULIGHED  
FOR AT FÅ KURSET BETALT 
Kurset er godkendt på den regionale 
 positivliste med erhvervsrettede kurser, 
og du har derfor mulighed for at søge dit 
jobcenter om dette kursus, således at de 
betaler kurset for dig.

IT-SPECIALIST-
KURSER
Microsoft Server 2016 inkl.  
Exchange 2016 og Windows 10

Start dato 
18. februar 
2018 
Sted 
København

Start dato 
1. april 
2018
Sted 
København 

Start dato 
20. maj 
2018 
Sted 
København 

Start dato 
12. august 
Sted 
København 

Start dato 
23. septem-
ber 2018 
Sted 
København

Start dato 
4. november 
2018 
Sted 
København 
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MICROSOFT ASP.NET MVC 5 
 WEB-UDVIKLING
Dette kursus er for dig, der ønsker at kunne 
arbejde med programmering og kan lide 
at anvende den nyeste teknologi inden for 
webudvikling. Du får kompetencerne til at 
kunne arbejde profes sionelt med program-
mering inden for ASP.NET MVC 5.

KURSUSINDHOLD
   Microsoft Visual Studio 2017
   C# programmering grundlæggende
   Webprogrammering HTML 5, CSS3, 

Bootstrap, JavaScript, JQuery m.v.
   Design og implementering af  

MVC webapplikationer
   Test og debugging
   Sikkerhed og statemanagement
   Web-api, SignalR og Single Page 

 Applications med AngularJS.

CERTIFICERING 
Du har mulighed for at afslutte dette 
 kursus med en eller flere standardiserede 
og i it-branchen anerkendte Microsoft- 
certificeringer. Kurset kan afsluttes med 
certificeringerne 70-480, 70-483 og 70-486.

SOM LEDIG HAR DU MULIGHED  
FOR AT FÅ KURSET BETALT 
Kurset er godkendt på den regionale posi-
tivliste med erhvervsrettede kurser, og du 
har derfor mulighed for at søge dit jobcen-
ter om dette kursus, således at de betaler 
kurset for dig.

IT-SPECIALIST-
KURSER
Programmering og udvikling

Start dato 
18. februar 
2019 
Sted 
København

Start dato 
1. april 
2019 
Sted 
København 

Start dato
20. maj 
2019 
Sted 
København 

Start dato
12. august 
2019 
Sted 
København 

Start dato
23. septem-
ber 2019 
Sted 
København 

Start dato
4. november 
2019 
Sted 
København 
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SQL SERVER 2016/2017 (DATABASE)
Ønsker du at arbejde professionelt med 
servere, databaser og business intelligens? 
Så er dette kursus noget for dig. Du lærer 
de nyeste features inden for Microsoft SQL 
2016/2017 databaser, samt administration, 
forespørgsler og data warehouse imple-
mentering. Dertil får du kompetencer i 
PowerShell, database og Data Warehouse, 
så du efter kurset kan arbejde professionelt 
med SQL server databaser. 

KURSUSINDHOLD
  SQL Server 2016/2017.
  Introduktion til Microsoft SQL Server Data  

Tools, SSAS, SSIS, SSRS og Data Mining
  Introduktion til Powershell og Powershell 

til SQL Server
  Introduktion til PowerPivot, DAX, MDX, 

Power BI og ETL solutions
  Implementering af SQL routiner, triggers, 

stored procedures og CLR
  Database mirroring, replication and 

log shipping, samt høje tilgængelige 
løsninger

  Implementering af Data Warehouse
  MS SQL instances, samt komponenter
  Troubleshooting SQL Server 2016/2017
  Fundament af SQL querying med Transct-

SQL
  Querying data og data modellering.

 

CERTIFICERING 
Efter endt kursus har du gennemgået det 
meste af pensum fra certificering 70-462, 
samt store dele af 70-461 og 70-463.  
Du har derfor mulighed for at afslutte kurset 
med én eller flere af disse certificeringer.

SOM LEDIG HAR DU MULIGHED FOR 
AT FÅ KURSET BETALT
Kurset er godkendt på den regionale 
 positivliste med erhvervsrettede kurser, 
og du har derfor mulighed for at søge dit 
jobcenter om dette kursus, således at de 
betaler kurset for dig.

IT-SPECIALIST-
KURSER
Database og server

Start dato  
7. januar 
2019 
Sted 
København

Start dato  
18. februar 
2019 
Sted 
København

Start dato  
1. april  
2019 
Sted 
København

Start dato  
20. maj  
2019 
Sted 
København

Start dato  
12. august 
2019 
Sted 
København

Start dato  
23. septem-
ber 2019 
Sted 
København

Start dato  
4. november 
2019 
Sted 
København
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FREMTIDENS KONTOR MEDARBEJDER
Dette kursus er for dig, der søger stillinger, 
hvor du skal arbejde i Word, Excel, Power-
Point m.v. Du har måske ikke  arbejdet med 
programmerne tidligere, eller også ønsker 
du at blive opdateret på de seneste versio-
ner. Derudover vil du gerne have kundska-
ber inden for kommunikation herunder bl.a. 
dialog baseret kommunikation og organisa-
tionskommunikation.

KURSUSINDHOLD
   Introduktion til operativsystemet  

og brugergrænsefladen Windows 10
   Introduktion til Office 2016
   Word
   Excel
   PowerPoint
   Outlook
   Kommunikation.

EKSAMEN 
Du har mulighed for at afslutte dette  kursus 
med en eksamen i modulet  Kommunikation 
i Praksis og opnå 10 ECTS-point.

SOM LEDIG HAR DU MULIGHED FOR 
AT FÅ KURSET BETALT
Kurset er godkendt på den landsdækkende 
positivliste med kurser til 6 ugers jobrettet 
uddannelse, og du har derfor mulighed for 
at søge din a-kasse om  dette kursus. Kurset 
er ligeledes godkendt på den regionale 
positivliste og kan således også søges i dit 
jobcenter.

KONTORKURSER
Windows, Office og  
kommunikation

Start dato  
7. januar 
2019 
Sted 
København

Start dato  
18. februar 
2019 
Sted 
København

Start dato  
1. april  
2019 
Sted 
København

Start dato 
20. maj  
2019 
Sted 
København

Start dato  
12. august 
2019 
Sted 
København

Start dato  
23. septem-
ber 2019 
Sted 
København

Start dato  
4. november 
2019 
Sted 
København
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REGNSKAB OG BOGFØRING  
INKL. DYNAMICS NAV, OFFICE 365  
OG EXCEL
Dette kursus lærer dig regnskab og bogfø-
ring fra bunden. Samtidig får du undervis-
ning i Office 365, Excel og Dynamics NAV, 
som er et økonomistyringsprogram. Du 
lærer at arbejde med økonomiske problem-
stillinger og værktøjer ift. virksomheders 
økonomistyring. Du bliver bl.a. undervist i 
økonomiske modeller til dataindsamling, 
analyse, vurdering, økonomistyring og 
meget mere.

KURSUSINDHOLD
  Virksomhedstyper og kontoplan
  Moms- og skatteloven
  Grundig viden om bogføringsloven og 

bogføringsprincipper
  Lagerstyring, lønbogholderi og 

afskrivninger
  Dynamics NAV inkl. debitor-, kreditor-, 

finans- og lagermodul
  Grundlæggende Excel inkl. LOPSLAG og 

pivottabeller
  Lønadministration i Danløn
  Microsoft Office 365
  Windows 10.

SOM LEDIG HAR DU MULIGHED FOR 
AT FÅ KURSET BETALT 
Kurset er godkendt på den regionale posi-
tivliste med erhvervsrettede kurser, og du 
har derfor mulighed for at søge dit jobcen-
ter om dette kursus, således at de betaler 
kurset for dig.

ØKONOMI OG 
BOGFØRINGS-
KURSER

Start dato  
7. januar 
2019 
Sted 
København

Start dato  
18. februar 
2019 
Sted 
København

Start dato  
1. april  
2019 
Sted 
København

Start dato 
20. maj  
2019 
Sted 
København

Start dato  
12. august 
2019 
Sted 
København

Start dato  
23. septem-
ber 2019 
Sted 
København

Start dato  
4. november 
2019 
Sted 
København
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ØKONOMI OG BOGFØRING  
INKL. E-CONOMIC & EXCEL
Dette kursus er til dig, der har arbejdet på 
kontor, i administration, reception eller 
lignende og ønsker at kunne skrive regn-
skabskundskaber på CV’et. I dag søger 
mange virksomheder alsidige medarbej-
dere, og med dette kursus kan du tilføje 
bogføring, regnskab samt e-conomic på 
dit CV. E-conomic er et online økonomi-
system, som over 100.000 virksomheder og 
bogholdere bruger, og derfor er kompe-
tencer i e-conomic i høj grad efterspurgte 
på arbejdsmarkedet.  

KURSUSINDHOLD
   Budgettering
   Investering
   Finansiering 
   Økonomirapportering
   Lønadministration i Danløn
   Grundlæggende bogføring
   Excel
   E-conomic.

 
EKSAMEN 
Du har mulighed for at afslutte dette  kursus 
med en eksamen og opnå 10 ECTS-point. 

SOM LEDIG HAR DU MULIGHED FOR 
AT FÅ KURSET BETALT 
Kurset er godkendt på den landsdækkende 
positivliste med kurser til 6 ugers jobrettet 
uddannelse, og du har derfor mulighed for 
at søge din a-kasse om dette kursus. Kurset 
er ligeledes godkendt på den regionale 
positivliste og kan således også søges i dit 
jobcenter.

ØKONOMI-  
OG BOGFØRINGS-
KURSER

Start dato  
7. januar 
2019 
Sted 
København

Start dato  
4. februar 
2019 
Sted 
Aarhus

Start dato  
18. februar 
2019 
Sted 
København

Start dato  
1. april  
2019 
Sted 
København 

Start dato  
10. april  
2019 
Sted 
Aarhus

Start dato  
20. maj  
2019 
Sted 
København

Start dato  
12. august 
2019 
Sted 
København

Start dato 
23. septem-
ber 2019 
Sted 
København

Start dato  
4. november 
2019 
Sted 
København
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DIGITAL MARKEDSFØRING  
OG  WEBDESIGN
Søger du et kursus, hvor du opnår kom-
petencer inden for digital markedsføring 
og samtidigt lærer om web, design og 
usability fra bunden? Så er dette kursus for 
dig. Du lærer planlægning og udførelse af 
forskellige former for digital markedsføring 
og bliver i stand til at arbejde professionelt 
med at designe og vedligeholde websider, 
usability,  Photoshop m.m. Du får introduk-
tion til en lang række af værktøjer, som 
er relevante, hvis du søger stillinger som 
webredaktør, marketingmedarbejder, digital 
grafiker eller lignende. 

KURSUSINDHOLD
   Digital strategi samt webanalyse
   Målsætninger og KPI (Key Performance 

Indicators)
   Konvertering og konverteringsoptimering
   Udvikling og implementering af usability
   Søgemaskineoptimering (SEO) og Google 

Analytics
   Markedsføring via Google (SEM)
   Sociale medier (SoMe)
   Hjemmesideudvikling i WordPress
   Brugervenlighed og brugertests
   Billedredigering i Adobe Photoshop
   E-mailmarkedsføring og Mailchimp.

EKSAMEN 
Du har mulighed for at afslutte dette  kursus 
med en eksamen i modulet i Digital mar-
kedsføring og opnå 10 ECTS-point.

SOM LEDIG HAR DU MULIGHED FOR 
AT FÅ KURSET BETALT 
Kurset er godkendt på den landsdækkende 
positivliste med kurser til 6 ugers jobrettet 
uddannelse, og du har derfor mulighed for 
at søge din a-kasse om dette kursus. Kurset 
er ligeledes godkendt på den regionale 
positivliste og kan således også søges i dit 
jobcenter.

MARKETING-  
OG WEBDESIGN-
KURSER

Start dato 
7. januar 
2019 
Sted 
København

Start dato 
18. februar 
2019  
Sted 
København

Start dato 
1. april  
2019 
Sted 
København

Start dato 
20. maj  
2019 
Sted 
København

Start dato 
12. august 
2019 
Sted 
København

Start dato 
23. septem-
ber 2019 
Sted 
København

Start dato 
4. november 
2019 
Sted 
København
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Itucations 6-ugerskurser er tilstede-
værelseskurser med klasseundervisning  
fem dage om ugen i alle 6 uger. Ud over  
6-ugerskurserne udbyder Itucation også 
e-learningkurser inden for it-specialist-
områderne.

E-learningkurserne er også rettet mod 
certificering. 

E-learningkurserne giver dig adgang til et
selvstudiemodul bestående af bl.a.:
   Tilpasset e-learning målrettet en  specifik 

certificering
   Eksamensquizzer, så du løbende  

kan teste din viden
   24/7 online tutor fra en teknisk  specialist
   Portal med tips og tricks
   Eksamenssimuleringsværktøj, så du  

kan teste din eksamensparathed. 

Itucation udbyder en lang række  
e-learningkurser inden for bl.a. Microsoft, 
Cisco, CompTIA, PRINCE2 og Android.  
Du kan se alle Itucations e-learningkurser 
på itucation.dk.

POPULÆRE E-LEARNINGKURSER
   MCSA fast track i Microsoft Windows 

Server Pensum og forberedelse til 
 certificeringerne 70-411 og 70-412. Disse 
moduler tages typisk efter 6-ugerskurset 
Microsoft Server 2012/2016

   Microsoft SharePoint Administrator 
 Pensum og forberedelse til certificerin-
gerne 70-331 og 70-332

   Microsoft SQL Server (database)  Pensum 
og forberedelse til certificeringen 70-462.

ANDRE KURSER
E-learning
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PEARSON VUE AUTHORISED  
TEST CENTRE
Det er muligt at tage standardiserede og 
i it-branchen anerkendte certificeringer i 
Pearson Vue Authorised Test Centre. 

Med en eller flere certificeringer kan du 
dokumentere din viden over for fremtidige 
arbejdsgivere, som på den måde er sikret, 
at du kan tilgå arbejdsopgaver inden for de 
pågældende områder. Derudover kan visse 
firmaer få partner- og licensfordele ved at 
have certificerede medarbejdere. Det be-
tyder, at certificerede jobansøgere er mere 
attraktive at ansætte.

Hvis du ønsker at tage certificeringer i 
København, har Itucation et Pearson Vue 
Authorised Test Centre. Hvis du ønsker at 
tage certificeringer andre steder i landet, 
kan du finde det Pearson Vue Test Centre 
der er nærmest dig på pearsonvue.com.

CERTIFICERING



14   DANSK METAL    KURSER FOR LEDIGE IT-MEDLEMMER

UNDERVISNING & MØDETID
   Klasseundervisning fem dage om ugen  

i alle seks uger mellem kl. 9.00 og 15.00
   Der veksles mellem teori og praktiske 

øvelser
   Vi stiller pc til rådighed under hele forløbet
   Undervisningen foregår på dansk
   Dele af undervisningsmaterialet er på 

engelsk på nogle af kurserne. 

KURSERNES STEDER
   Kurser i København med ECTS-point 

afvikles under lov om åben uddannelse 
og i et samarbejde med Københavns 
Erhvervsakademi – KEA.

   Kurser i Aarhus med ECTS-point afvikles 
under lov om åben uddannelse og i et 
samarbejde med Erhvervsakademiet 
Aarhus.

Se mere på itucation.dk/dansk-metal

ADGANGSKRAV
   Kurserne er åbne for alle, men er særligt 

rettet mod ledige 
   På nogle af kurserne kan der være 

adgangskrav eller anbefalede 
 forudsætninger. 

Kontakt Itucation for yderligere  
information.

PRAKTISK
INFORMATION

TILMELDING 
Kontakt Itucation for tilmelding på 

telefon 7027 2784 eller  
mail kurser@itucation.dk. 

Du kan også kontakte din lokale  
Metalafdeling for mere information. 

danskmetal.dk 
/finddinafdeling



Det har været nogle lærerige uger,  
hvor tempoet var højt, og kvaliteten af 
undervisningen var i højsædet!  
Jeg kan på det varmeste an befale 
Itucation og deres kurser.  
KRISTOFFER, TIDLIGERE KURSIST

 
FÅ MERE  
INFORMATION
Ring på 7027 2784, 
eller skriv til  
kurser@itucation.dk 
hvis du har spørgs-
mål eller ønsker at 
reservere en plads  
på et af kurserne.

Vi vejleder dig gerne, 
så du kommer på 
det rigtige kursus!

Som altid kan du 
også kontakte din 
lokale Metalafdeling.

danskmetal.dk 
/finddinafdeling



METAL A-KASSE
a-kassen@danskmetal.dk
danskmetal.dk
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