
  

 

UCN act2learn og Væksthus Nordjylland inviterer til temadag om videre-

uddannelse til industrien. Hør om videreuddannelse indenfor: IT, produktion, 

automation, energi og byggeri.  

Arrangementet henvender sig til dig, med en faglig uddannelse, der ønsker at 

bygge videre på den. Det er også relevant for direktører, produktionschefer, 

tillidsrepræsentanter, HR ansvarlige eller andre, der gerne vil høre om 

muligheden for videreuddannelse til ansatte med faglig uddannelse.  

Program: 

08.15 Ankomst, morgenmad og networking 

08.35  Velkomst v/ uddannelseskonsulent Dennis Nørbjerg, UCN act2learn 

08.40 Fremtidens kompetencebehov – Fremkom analyse 3 v/Regional 

Udvikling Region Nordjylland  

08.55  Smart produktion – Industri 4.0. v/Prof. Ole Madsen, AAU. 

09.10 MADE – arbejde med forskning, innovation og uddannelse. Fokus på 

konvertering af produktionsforskning til danske virksomheder 

v/direktør Nigel Edmondson, MADE 

09.25 Byg oven på din faglige uddannelse - tekniske videregående 

uddannelser hos UCN og Martec v/uddannelseskonsulent Dennis 

Nørbjerg, UCN act2learn 

09.45 Erfaringer med tekniske akademiuddannelser v/smed og svejser Peter 

Halkier, Bladt Industries A/S 

10.00 Muligheder for økonomisk hjælp via industriens kompetencefond 

v/Faglig sekretær Erling Jensen, Dansk Metal 

10.15 Muligheder i Erhvervsfremmesystemet v/Væksthus Nordjylland 

10.30 Opsamling og networking 

10.45 Tak for i dag  
De tekniske uddannelser er modulopbygget og skræddersyet til faglærte. Man 

kan tage et enkelt modul inden for et bestemt fagligt område, eller som en del af 

en hel uddannelse.  Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og kan tages 

præcist i det tempo, der passer ind i virksomheden drift.  Det, som læres, kan 

bruges i virksomheden med det samme.  

 

VIDEREUDDANNELSE til industrien 
 

Få inspiration til nye kompetencebehov,  

hør om nyeste teknologi og trends i industrien,  

få styr på de tekniske uddannelsesmuligheder  

samt hør om muligheder for økonomisk hjælp.  

 

Temadag for industrien 

Tid: 

24. august 2016 - kl. 8.15 – 10.45  

 

Sted 

UCN, Sofiendalsvej 60,  

9200 Aalborg   

 

Kontaktperson 

Dennis Nørbjerg, tlf. 72 69 17 15, 

mail: del@ucnact2learn.dk  

 

Tilmelding 

Tilmelding til Camilla Baun på 

mail: cmb@ucnact2learn.dk - 

senest 17. aug. 2016. 

 

Deltagelse er gratis, og du er 

velkommen til at tage en kollega 

med.  
 
Ved udeblivelse opkræves et no show 
gebyr på 300 kr. ekskl. moms.  


