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Der er aktuelt et stort behov for efteruddannelse indenfor
netværksteknologi og it-området. KEA ledelse/efteruddannelse udbyder Vejlebrovej 65
DK-2635 Ishøj
nu et kursus i Netværksteknologi i samarbejde med virksomheden
Holm og Bertram. Det er muligt at søge Kompetencefondens midler til at Phone: 4646 0500
Fax: 4646 0599
dække 10 dages faglig efteruddannelse.
www.kea.dk
”Med kurset i Netværksteknologi tilbyder vi at bryde elementerne i et længere uddannelsesforløb
ned i mindre bidder af efteruddannelseskurser, der henvender sig til alle, der arbejder med it og
netværk”, fortæller Bruno Jensen, underviser og konsulent i Holm & Bertram.
På kurset kan du lære om netværksteknologi i forbindelse med design, projektering, estimering af
omkostninger, implementering, fejllokalisering, drift og overvågning af komplekse netværksløsninger. Du
lærer også at vurdere tekniske netværksløsninger i forhold til virksomhedens og kundens behov og du
bliver klædt på til at håndtere komplekse netværksløsninger og -systemer og designe
netværksløsninger.
Bruno Jensen, underviser og konsulent Holm og Bertram ser et stort behov og potentiale i
efteruddannelse til IT-området: ”Jeg ser et stort potentiale for denne type efteruddannelse til alle, der
arbejder med IT i mange virksomheder, der hele tiden har brug for faglig opdatering. Alle virksomheder
med it-medarbejdere bør benytte muligheden for at efteruddanne medarbejdere inden for it og
netværksteknologi.”
Netværksteknologi kan tages som del af en uddannelse i IT teknologi
Kurset i Netværksteknologi bliver udbudt af KEA ledelse/efteruddannelse som et fagspecifikt kursus
under Lov om Åben Uddannelse. Kurset forløber over 10 hele dage og kan udgøre en del af
Erhvervsakademiuddannelsen i IT Teknologi, som er en formelt anerkendt fuldtidsuddannelse, der
udbydes af Københavns Erhvervsakademi.
Kompetencefonden betaler 10 dages efteruddannelse
”Kompetencefondens midler er en lidt overset mulighed, som vi gerne vil sætte fokus på som en god
mulighed for faglig efteruddannelse og kompetenceløft til medarbejdere i mange forskellige
virksomheder”, siger Jørgen Ravnsbæk, studiechef KEA ledelse/efteruddannelse. Jørgen Ravnsbæk
opfordrer medarbejdere og deres arbejdsgivere til at benytte muligheden for at få betalt deres
efteruddannelse med kompetencefondens midler, der netop giver muligheden for 10 dages faglig
opgradering og kompetenceløft inden for en lang række fagområder herunder it teknologi.
Alle beskæftigede, der er omfattet af overenskomst med en lang række arbejdsgivere herunder DI, DE,
BOA og DMA, kan søge om Kompetencefonden midler til 10 dages faglig efteruddannelse. For
beskæftigede er det også muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte. Kurserne er gratis for
ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Ledige kan i kursusperioden oppebære 90 % af
dagpengesats. Du kan læse mere på www.kompetencefonde.dk og www.svu.dk.
Af Camilla Wittenkamp, kommunikationsmedarbejder KEA ledelse/efteruddannelse cawi@kea.dk
Fakta
KEA Københavns Erhvervsakademi udvikler og udbyder praksisrettede videregående uddannelser på
erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det sker i nært samarbejde med regionens
erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner ind- og udland. KEA fungerer desuden som
videnscenter for offentlige og private virksomheder. KEA er organiseret i fire enheder med hvert deres
faglige fokus: medie/it, byggeri/produktion, design/business og ledelse/efteruddannelse.
Læs mere om kurset i Netværksteknologi på www.kea.dk og om Holm og Bertram på www.holmbertram.dk

