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VÆRD AT VIDE 
 

INVESTÉR I  
UDDANNELSE 
 
 
Voksen i uddannelse er en indsats, som har til formål at vejlede  
medarbejdere og virksomheder om de mange muligheder for efter- og 
videreuddannelse           
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VÆRD AT VIDE:  
 

 

ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE (AMU): 
 

Hvem kan tage uddannelsen? 
AMU-kurser er efteruddannelse målrettet faglærte og ufaglærte medarbejdere. Uanset om du er 
håndværker, kontoransat eller salgsassistent, mm. findes der kurser, der kan dække dit behov for de 
praktiske færdigheder, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. 
 
Hvor lang tid tager det? 
AMU-kurser er korte kursusforløb fra en til flere dages varighed. Du kan tage kurserne enkeltvis eller 
sætte dem sammen efter behov.  
 
Hvad kræver det? 
Der er ikke hjemmearbejde til AMU-kurser. Efter hvert kursus er der en prøve – typisk multiple choice. 
 
Hvordan er det faglige niveau? 
AMU-kurser er erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, målrettet specifikke brancher og jobfunktioner. 
En medarbejder der deltager på et AMU-kursus forventes at kunne anvende de lærte redskaber, metoder 
og teknikker i praksis. 
 
Hvad koster det? 
Deltagerbetalingen på de enkelte AMU-kurser er fastlagt nationalt. Både virksomheden og den faglærte 
kan søge tilskud til dækning af deltagerbetaling og lønomkostninger via flere kompetencefonde og VEU-
godtgørelse. 

 
 

AKADEMIUDDANNELSE (AU): 
 

Hvem kan tage uddannelsen? 
Faglærte, og alle der har en gymnasial uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring, kan tage en 
akademiuddannelse. Uanset om du er smed, elektriker, laborant eller webintegrator, mm. findes der 
fagmoduler, der kan gøre dig endnu bedre til det, du allerede er god til. 
 
Hvor lang tid tager det? 
Du kan tage uddannelsen i det tempo, der passer dig. Vil du have en hel akademiuddannelse, skal den 
blot være afsluttet inden for seks år. Tager du et eller to fagmoduler i løbet af et halvt år, kan du typisk 
færdiggøre en hel akademiuddannelse på tre år. Uddannelsen er tilrettelagt, så du kan passe dit job 
samtidig. 
 
Hvad kræver det? 
Du kan regne med at skulle bruge 1-2 dages hjemmearbejde per undervisningsdag. Til hvert fagmodul 
skal der typisk læses 300-500 siders litteratur. De fleste fagmoduler kræver ca. otte undervisningsdage. 
Ud over undervisningen er der også eksaminer – typisk mundtlige på baggrund af en skriftlig opgave. I 
starten af uddannelsen drejer det sig om mindre opgaver på et par sider. 
 
Hvordan er det faglige niveau? 
Akademiuddannelserne hører til det videregående uddannelsessystem, og det faglige niveau er højere 
end på arbejdsmarkedsuddannelserne. En akademiuddannet medarbejder forventes at kunne håndtere 
udviklingsorienterede situationer og kunne varetage afgrænsede planlægningsfunktioner. 
 
Hvad koster det? 
Deltagerbetalingen på de enkelte fagmoduler varierer. Medarbejderen kan søge tilskud til dækning af 
deltagerbetaling og lønomkostninger via flere kompetencefonde og Statens voksenuddannelsesstøtte 
(SVU). 
 
 

 
 

VÆRD AT VIDE:  
 

 

DIPLOM: 
 

Hvem kan tage uddannelsen? 
Medarbejdere med en videregående uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring, kan tage en 
diplomuddannelse. 
 
Hvor lang tid tager det? 
Du kan tage uddannelsen i det tempo, der passer dig. Vil du have en hel diplomuddannelse, skal den blot 
være afsluttet inden for seks år. Tager du et eller to fagmoduler i løbet af et halvt år, kan du typisk 
færdiggøre en hel diplomuddannelse på tre år. Uddannelsen er tilrettelagt, så du kan passe dit job 
samtidig. 
 
Hvad kræver det? 
Du kan regne med at skulle bruge 2-3 dages hjemmearbejde per undervisningsdag. De fleste fagmoduler 
kræver ca. otte undervisningsdage. Til hvert fagmodul skal der typisk læses 800-1.000 siders litteratur. 
Ud over undervisningen er der også eksaminer – typisk mundtlige på baggrund af en skriftlig opgave. 
 
Hvordan er det faglige niveau? 
Diplomuddannelserne hører til det videregående uddannelsessystem, og det faglige niveau er højere end 
på akademiuddannelserne. En diplomuddannet medarbejder forventes at kunne håndtere komplekse 
udviklingsorienterede situationer og deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel 
tilgang. 
 
Hvad koster det? 
Deltagerbetalingen på de enkelte fagmoduler varierer. Medarbejderen kan i særlige tilfælde søge tilskud 
til dækning af deltagerbetaling og lønomkostninger via flere kompetencefonde og Statens 
voksenuddannelsesstøtte (SVU). 
 

 
 

MASTER: 
 

Hvem kan tage uddannelsen? 
Medarbejdere med en relevant mellemlang videregående uddannelse samt to års relevant 
erhvervserfaring, kan tage en masteruddannelse. Der kan være særlige krav til uddannelsesbaggrund og 
erhvervserfaring afhængig af den enkelte masteruddannelse. 
 
Hvor lang tid tager det? 
En masteruddannelse er typisk tilrettelagt som et helt uddannelsesforløb over 2 år. Det er dog også 
muligt at tage enkelte moduler, så du kan tage uddannelsen i det tempo, der passer dig. Vil du have en 
hel masteruddannelse, skal den blot være afsluttet inden for seks år. Uddannelsen er tilrettelagt, så du 
kan passe dit job samtidig. 
 
Hvad kræver det? 
Du kan regne med at skulle bruge 3-4 dages hjemmearbejde per undervisningsdag. Fagmodulerne er 
enten tilrette lagt som 2-3 internat-undervisninger pr. semester eller som enkelte undervisningsdage. Til 
hvert fagmodul skal der typisk læses 1.200-1.500 siders litteratur. Ud over undervisningen er der også 
eksaminer – typisk mundtlige på baggrund af en skriftlig opgave. 
 
Hvordan er det faglige niveau? 
Masteruddannelserne hører til det videregående uddannelsessystem, og det faglige niveau er højere end 
på diplomuddannelserne. En masteruddannet medarbejder forventes at kunne styre udviklingssituationer, 
der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. 
 
Hvad koster det? 
Deltagerbetalingen på de enkelte fagmoduler varierer. 
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V                              Det danske 
uddannelsessystem og 

kvalifikationsramme 
 

 
Det danske uddannelsessystem består at både et ordinært uddannelsessystem og et parallelt 
uddannelsessystem for voksen- og efteruddannelse. 
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Kvalifikations- 
ramme 

Kvalifikationsrammen er en samlet, systematisk og niveaudelt beskrivelse af kvalifikationer, der kan 
erhverves inden for det danske uddannelsessystem. Kvalifikationsrammen omfatter alle offentligt 
godkendte kvalifikationer i det danske uddannelsessystem – fra folkeskoleniveau til 
universitetsuddannelser på højeste niveau og voksen- og efteruddannelse. 
 
Den danske kvalifikationsramme består af 8 niveauer, hvor det samlede læringsudbytte af 
kvalifikationer i kvalifikationsrammen gradvist stiger fra niveau 1 til niveau 8. 
 
 Master: Kvalifikationsramme: 7 
 Diplom: Kvalifikationsramme: 6 
 Akademiuddannelse (AU): Kvalifikationsramme: 5 
 Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU): Kvalifikationsramme: 4 (enkelte uddannelser ligger på 

kvalifikationsramme 5) 
 
Hent yderligere information om det danske uddannelsessystem og Kvalifikationsramme for livslang 
læring på: https://www.uvm.dk/uddannelsessystemet/  
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Master  
 Er din viden baseret på nyeste viden inden for fagområdet? 

 Kan du forstå og reflektere over den nyeste viden inden for dit fagområde?  

 Mestrer du de generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for dit fagområde? 

 Kan du vurdere og vælge blandt nyeste teorier, metoder, redskaber inden for dit fagområde og på 
dette grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller? 

 Kan du formidle nyeste viden og diskutere denne med både fagfæller og ikke-specialister.  

 Kan du styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye 
løsningsmodeller? 

 
 

 

Diplom  
 Har du viden om teori, metode og praksis inden for din profession/fagområde? 

 Kan du forstå og reflektere over teorier, metode og praksis?  

 Kan du anvende metoder, redskaber og færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for dit 
fagområde / profession? 

 Kan du vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante 
løsningsmodeller? 

 Kan du formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, ikke-specialister og 
brugere?  

 Kan du håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge? 

 Kan du selvstændigt indgå i (tvær-)fagligt samarbejde med en professionel tilgang? 
 

 
 

Akademiuddannelse (AU) 
 Har du viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for dit erhvervs- eller fagområde? 

 Kan du forstå dit erhvervs anvendelse af de vigtigste anvendte teorier og metoder? 

 Kan du vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser? 

 Kan du formidle problemstillinger og løsningsmuligheder for kolleger og brugere? 

 Kan du deltage i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser? 

 Kan du varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til praksis i dit 
erhverv/fagområde? 
 

 
 

 

Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) 
 Har du viden om begreber, principper og processer inden for dit erhvervs- eller fagområdes praksis? 
 Har du forståelse af sammenhænge mellem faglige problemer og samfundsmæssige/internationale 

forhold? 
 Kan du vælge og anvende relevante redskaber, metoder, teknikker og materialer inden for et erhverv 

eller fagområde? 
 Kan du identificere praktiske og/eller teoretiske problemer? 
 Kan du vurdere kvaliteten af dit eget og andres arbejde ift. til en given standard? 
 Kan du anvende dit erhvervs- og fagområdes terminologi ift. kolleger og brugere? 
 Kan du tage ansvar for arbejdsprocesser i normalt forudsigelige arbejdssituationer? 
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Der er en række muligheder for at søge tilskud / kompensation ifbm. du efter- videreuddanner 
dig: 
 
VEU Voksen efteruddannelsesstøtte (VEU) er en økonomisk støtte, der giver dig 

mulighed for at efteruddanne dig i arbejdstiden. Enten får du VEU som delvis 
kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver VEU som erstatning 
for din arbejdskraft.  

 
Du kan få VEU til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Der er en række 
forudsætninger der skal opfyldes, for at opnå VEU.  

 
Læs mere på: 
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/oekonomi/veu-
godtgoerelse. 
 

 
SVU Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en økonomisk støtte, der giver dig 

mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.  
 

Enten får du SVU som delvis kompensation for din løn - eller også får din 
arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.  
 
Du kan få SVU til efteruddannelser; Folkeskole, gymnasiale uddannelser, FVU, 
OBU, AVU, og videregående uddannelser. 

 
Der er en række forudsætninger der skal opfyldes, for at opnå SVU.  
Læs mere på www.svu.dk.  
 

 
Kompetencefond Tjek også mulighederne for økonomisk tilskud i form af kompetencefondsmidler.  
 

Husk at søge om kompetencefondsmidler INDEN du tilmelder dig uddannelse.  
 
Hør nærmere herom hos din fagforening. 

 

     
 

               
 

 
 
Omstillingsfond Faglærte og ufaglærte har til og med 2021 mulighed for at få betalt hele eller en 

del af deltagergebyret til efteruddannelse. 
 

Omstillingsfonden er din chance for at få op til 10.000 kroner til efteruddannelse 
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Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 

 Maskiningeniør 

 Produktionsingeniør 

 Rådgivende ingeniør 

 Projektleder 

 
Der findes ikke brede automationsfaglige 
masteruddannelser.  

Det findes specialiserede uddannelser: 
 
Master i Vindenergi, fx 

 Vindturbineteknologi 
 Aerodynamik og aeroelasticitet 

 
 Civilingeniør i 

maskinkonstruktion 

  
 

 

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Drifts- og 

produktionsleder 

 Projektleder 

 Teknisk leder 

 Produktionsingeniør 

 
Teknisk diplomuddannelse i 
Vedligehold, fx 

 Vedligehold 1: Pålidelighed, teknik og 
metoder 

 Asset management 

 
 Pba i Produktudvikling og 

teknisk integration 

 Diplomingeniør i 
maskinteknik 
(maskiningeniør) 

  

 
 

 

   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Procestekniker 

 PLC-programmør 

 SCADA-programmør 

 Teknisk sælger 

 
Akademiuddannelsen i Automation og 
drift, fx 

 Udvikling af automatiske styringer 

 Regulering af procesanlæg 

 Robotteknologi 

 
 Automationsteknolog 

  

 

 

 
 

Job (hands-on) Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Automatiktekniker 

 Driftstekniker 

 Automatikmontør 

 
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), fx 

 Procesanlæg, instrumentering 
niveau/flow 

 Automatiske anlæg 2-1, fejlfinding 
relæstyringer, motor 

 Automatiske anlæg, basis automation 
 Mekatronik, mekanisk demontage / 

montage-fejlfinding 
 

 
 Datatekniker 

 IT-supporter 
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Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 

 Arkitekt 

 Rådgivende ingeniør 

 Bygningsingeniør 

 
Master i bygningsfysik, fx 

 Inde- og udeklima 

 Nybyggeri – nye materialer og 
byggetekniske løsninger 

 
 Arkitekt 

 
 Civilingeniør i fx  

o Byggeri  
o Byggeteknologi 
o Bygningsdesign eller 
o Byggeledelse 

 
   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Bygningskonstruktør 

 Bygningsingeniør 

 Byggeleder 

 Projektleder 

 
HD(O), HD(R), fx 

 Projektledelse 

 Økonomi for ledere 

 Strategisk ledelse 

 Økonomistyring 
 
 
 

Der findes ikke bygningsfaglige 
diplomuddannelser, men ofte læses der 
ledelsesfaglige eller økonomiske uddannelser 

 
 Bygningskonstruktør 

 Diplomingeniør – bygning 

 Bacheloruddannelser i fx 
o Byggeri og anlæg 
o Byggeteknologi eller  
o Bygningsdesign 

   
 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Byggetekniker 

 Byggepladsleder-
assistent 

 El-installatør 

 VVS-installatør 

 
Akademiuddannelse i Byggeteknologi, 
Byggekoordination, EL-installation, 
VVS-installation, fx 

 BIM til projektering 

 Byggeteknik – mindre byggerier 

 Planlægning og styring af byggeriets 
processer og ressourcer 
 

 
 Byggekoordinator 

 Byggetekniker 

 El-installatør 

 VVS-installatør 

   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Murer 

 Tømrer 

 Elektriker 

 VVS-montør 

 
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), fx 

 Fuger – fugning ved vinduer og døre 
 Systemstillads (certifikatkursus) 
 CTS-anlæg – programmering og 

fejlfinding 
 Fjernvarmeanlæg – mindre 

ejendomme (certifikatkursus) 
 Kloakmester (60 dage) 

 
 Murer 

 Tømrer 

 Elektriker 

 VVS-Energiuddannelse 
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Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 

 IT-projektleder 

 Leder af digital 
forretningsudvikling 

 Systemudvikler 

 Data-analytiker  

 
Master i IT, fx 

 IT-sikkerhed og kryptologi 

 IT-strategi og organisation 

 Informationsarkitektur 

 Data science og big data 

 
 Datalog 

 Cand.it – 
webkommunikation 

 Civilingeniør i Software 
Engineering 

 Cand.merc.it 
   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Data Protection Officer 

(DPO) 

 IT-arkitekt 

 Dataanalytiker 

 
Diplom i Webudvikling, fx 

 Interfacedesign 

 Grundlæggende databaser 
 

Diplom i Softwareudvikling, fx 

 Sikkerhed 

 IT-projektledelse 

 
 Pba. i IT-sikkerhed 

 Pba. i Softwareudvikling 

 Bachelor i 
Softwareudvikling 

 Bachelor i Data Science 

   
   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Programmør 

 Systemudvikler 

 IT-konsulent 

 Server- og 
netværkskonsulent 

 
Akademiuddannelse i 
Informationsteknologi, fx 

 Avanceret programmering 

 IT-sikkerhed 

 Systemdrift 

 Cloud 

 
 Datamatiker 

 Multimediedesigner 

 IT-teknolog 

   

 
 

Job (hands-on) Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Datatekniker 

 IT-supporter 

 IT-administrator 

 
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), fx 

 Opdatering i netværksteknologi 

 Opkobling af trådløse datanet 

 Cloud, installation og konfiguration 

 Systemsikkerhed, implementering og 
drift 

 
 Datatekniker 

 IT-supporter 
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Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 

 Rådgivende ingeniør 
 Konsulent 
 Supply chain manager 
 Production manager 
 Lean manager 

 
Master i Business Administration 
(MBA) 
 Strategi og forretningsforståelse 
 Konkurrence og markeder 
 Økonomistyring 
 
Der findes ikke logistikfaglige uddannelser på 
masterniveau – ofte læses der ledelses-faglige eller 
økonomiske uddannelser.  

 
 Civilingeniør i transport og 

logistik 
 Cand.merc. i Global 

logistics and supply chain 
management. 

   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Rådgivende ingeniør 
 Projektleder 
 Trafikingeniør 
 Konsulent 
 Supply chain manager 

 
Diplom i Operations og supply chain 
management, fx 

 Operations management 
 Supply chain management 
 Supply chain – IT og teknologi 
 
Merkantil diplomuddannelse, retning 
Transport & supply chain optimering, fx 
 Kompetitativ logistik 
 Indkøb og forhandling 

 
 Diplomingeniør – mobilitet, 

transport og logistik 

   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Speditør 

 Logistikkoordinator 

 Konsulent 

 Indkøber 

 
Akademiuddannelse i international 
transport og logistik, fx 
 Logistik 

 Supply Chain Management 

 Operationelt indkøb 

 Transport Warehouse Management 
 
 

 
 Logistikøkonom 

   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Speditør 

 Logistikassistent 

 Indkøbsassistent 

 Disponent 

 Lager og 
logistikoperatør 

 
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), fx 

 Professionelt indkøb i virksomheden 

 Logistik og samarbejde 

 Logistik mål i handelsvirksomheder 

 Logistikplanlægning 

 
 Kontoruddannelse med 

speciale i spedition og 
shipping 

 Handelsuddannelse med 
speciale i logistik ell. indkøb 

 Lager og terminal-
uddannelsen, speciale i 
Lager og logistikoperatør 
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Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 

 Salgschef 

 Salgsdirektør 

 Projektleder 

 
Master i Business Administration 
(MBA) 
 Strategi og forretningsforståelse 

 Markedsrelationer 

 Konkurrence og markeder 
 
 

 

 
 Cand.merc. inden for fx 

o Salg  
o Handel 
o Erhvervsøkonomi 
o Ledelse 

   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Key account manager 

 Salgschef 

 Produktchef 

 Projektleder 

 Eksportchef 

 
Merkantil diplomuddannelse (Salg og 
markedsføring), HD i Marketing 
management, fx 

 Kundeindsigter, trends og tendenser 

 Salg, salgsledelse og kundeforståelse 

 Strategisk markedsledelse, 
produktudvikling og innovation 

 Sales management 

 Global market management 

 
 Pba. i International handel 

og markedsføring 

 HA (International business) 

 HA (Marketing og brand 
management) 

   
 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Sælger 

 
Akademiuddannelse i Salg og 
markedsføring, fx 
 Salgspsykologi og grundlæggende 

salg 

 Digital markedsføring 

 Marketingstrategi og 
forretningsudvikling 

 Strategisk salg 

 
 Handelsøkonom 

 Markedsføringsøkonom 

   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Handelsassistent 

 Salgsassistent 

 
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), fx 
 Opsøgende salgsarbejde på B2B-

markedet 
 Salgsteknik for salgs- og 

servicemedarbejdere 
 Personligt salg – kundens behov og 

løsninger 
 Telefonisk salg i 

kundekontaktfunktioner 

 
 Handelsassistent (salg) 
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Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 

 Økonomichef/-direktør 

 Chef/direktør 

 Statsautoriseret 
revisor 

 Intern revisor 

 
Master i Business Administration 
(MBA), Master i Skat,fx 

 Forretningsforståelse 

 Økonomistyring 

 Pricing strategies 

 Erhvervsbeskatning 

 Selskabsbeskatning 

 
 Cand.oecon. 

 Cand.merc. i business 
controlling 

 Cand.merc.aud. 

   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Controller 
 Regnskabschef 
 Konsulent 
 Kunderådgiver 
 Finansanalytiker 
 Aktieanalytiker 
 Skattefunktionær 
 Valuar 
 Dataanalytiker 

 
Merkantil Diplom (Økonomi), HD(R), 
HD(F), HD(FR), Diplom i Skat, Diplom i 
vurdering og ejendomsinvestering, fx 

 Økonomistyring 
 Investering og finansiering 
 Eksternt regnskab 
 Økonomistyring 
 Skatteret 
 Fixed income og Portfolio analysis 
 Vurdering af boliginvesterings- og 

andelsboligejendommen 

 
 HA 
 Finansbachelor 

   
 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Finansmedarbejder 
 Bankrådgiver 
 Realkreditrådgiver 
 Revisor 
 Ejendomsmægler 

 
Akademiuddannelse: i Økonomi og 
ressourcestyring, i Skatter og 
afgifter og i Finansiel rådgivning, fx: 
 Erhvervsøkonomi 
 Økonomistyring i praksis 
 Samfundsøkonomi 
 Statistik 
 Skatteret 
 Finansielle forretninger 

 
 Financial controller 
 Finansøkonom 

   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
 Regnskabs-

medarbejder 
 Bogholderiassistent 
 Revisorassistent 

 
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), fx 

 Virksomhedens budgetter 
 Opstilling og analyse af årsregnskabet 
 Årsafslutning af bogholderiet 
 Likviditets- og balancebudgettering 
 Investering og finansiering i 

virksomheden 

 
 Datatekniker 

 IT-supporter 

   

 

 
     OKSEN I  UDDANNELSE 
 
 

                                                     
    

V                                                       Økonomi  
 



 

 

                                                                     
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 

§ Ledere på strategiske 
poster, fx 
o (Under)-direktør 
o Salgschef 

§ Udviklingschef 
§ Projektchef 

 
Master i Business Administration 
(MBA) 
§ Strategi og forretningsforståelse 
§ Konkurrence og markeder 

Master i projekt- og innovationsledelse,  
§ Projektledelse i innovative 

organisationer 
§ Organisationsanalyse og –design  

 
§ Teknisk videnskabelig 

kandidatuddannelse 

§ Humanistiske kandidat-  
uddannelse 

§ Naturvidenskabelig 
kandidatuddannelse 

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
§ Afdelingsleder 

§ Projektleder 

 
Diplom i Ledelse, fx 

§ Det personlige lederskab og forandring 

§ Projektledelse 

 
HD i Organisation og ledelse (HD-O), fx 

§ Organisation og ledelse 

§ Beslutningsprocesser 

 
§ Professionsbachelor fra fx 

det tekniske område eller 
økonomisk-merkantile 
område 

§ Teknisk videnskabelig 
bacheloruddannelse 
 

   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
§ Teamleder 
§ Koordinator 

 
Akademiuddannelse i Ledelse, fx 

§ Ledelse i praksis 

§ Organisation og arbejdspsykologi 

§ Projektledelse 

 
§ Erhvervsakademi-

uddannelse inden for fx det: 
o  ”Økonomisk-merkantile 

område”, 
o ”Tekniske område” 
o ”IT-faglige område” 

 
 

   

 
 

Job Efteruddannelse, fx Grunduddannelse, fx 
 
§ Værkfører 

§ Teamleder 

§ Koordinator 

 
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), fx 

§ Grundlæggende lederuddannelse 
(Bl.a. Ledelse og samarbejde, 
kommunikation, konflikthåndtering, 
situationsbestemt ledelse) 

§ Projektledelse 

§ Ledelse af teams/produktionsgrupper 
 

 
§ Erhvervsuddannelse inden 

for fx:   

o ”Kontor, handel og 
forretning” eller 

o ”Teknologi, byggeri og 
transport” 

 

 
     OK SEN  I  UDD ANN EL SE 
 
 

                                                     
:   v 

V                                                  Ledelse  
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