
Uddannelse - vejen til vækst
MAN Diesel & Turbo og UCN inviterer 
til møde om uddannelser til industrien

UCN act2learn inviterer til morgenmøde hos MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn 
med fokus på uddannelse af ufaglærte og faglærte medarbejdere i industrien. 
Man Diesel & Turbo er vært ved det første arrangement: Uddannelse - vejen 
til vækst, og fortæller om deres brug af efter- og videreuddannelse om 
virksomheden. Sammen med Tech College og Martec giver UCN act2learn 
indblik i muligheder for efter- og videreuddannelser af ufaglærte og faglærte 
henvendt imod industrien. 

Efter- og videreuddannelse til industriens medarbejdere er et svar på 
hvordan virksomheder bevarer konkurrenceevnen og dermed fastholder 
industrivirksomhederne i Danmark. Der udvikles løbende avancerede tekniske 
systemer og højteknologisk udstyr, der gør det muligt at automatisere på et helt 
nyt niveau til lave omkostninger. Men samtidigt skal der være medarbejdere til 
at betjene og drive disse anlæg. Her kan uddannelse målrettet industrien være 
løsningen. 

Mødet henvender sig til alle med interesse for uddannelse af 
virksomhedens medarbejdere, herunder adm. direktører, produktionschefer, 
tillidsrepræsentanter og HR ansvarlige. 

07.15 Ankomst og morgenmad 

07.30 Program: 

09.00 Tak for i dag
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Tid: 
Onsdag den 12. okt. 2016
kl. 07.30 – 09.00 
Med morgenmad fra kl. 7.15 

Sted: 
MAN Diesel & Turbo
Niels Juels Vej 15
9900 Frederikshavn, Denmark 

Spørgsmål:
Dennis Lindkvist Nørbjerg 
del@UCNact2learn.dk
Tlf. 72 69 17 15

Tilmelding: 
Tilmelding til Camilla Baun på
mail: cmb@ucnact2learn.dk - 
senest 30. sept. 2016.

Deltagelse er gratis, 
men kræver tilmelding. 
Først-til-mølle, max 40 pladser. 

•  Præsentation af MAN Diesel & Turbo og syn på uddannelser
    Direktør Poul Knudsgaard, MAN Diesel & Turbo 

•  Industriuddannelser på Tech College 
     Uddannelsesleder Henrik Skallerup Andersen, Tech College

•  Akademiuddannelser til industrien 
     Uddannelseskonsulent Dennis Lindkvist Nørbjerg, UCN act2learn 

•  Automation – offshore 
    Salgs- og forretningsudvikler Claus Jensen, Martec 

•  Erfaringer med teknisk akademiuddannelser 
    Smed og Svejser Peter Halkier, Bladt Industries A/S 

•  Muligheder for økonomisk hjælp via kompetencefond 
    Faglig sekretær Erling Jensen, Dansk Metal 


