
Fastholdelse og opkvalificerings- 
forløb til Detailbranchen  

Mulighed for praktik, job eller ordinær uddannelse 

 

Forløbet udgør i alt 28 dage, og består af: 

I stedet for at hjemsende eller afskedige dine medarbejdere, 
har du mulighed for at tilbyde dem  faglig opkvalificering  
med mulighed VEU godtgørelse.



Faglig online opkvalificering – hjemmefra 
Rybners Kursuscenter udbyder - i samarbejde med Business Esbjerg - et 20 dages 
onlinekursus til ufaglærte og faglærte i Detailbranchen. 

På kurset får du løftet dine kompetencer indenfor personligt salg, online kundeservice 
og rådgivning, innovation og kreativ idégenerering, markedsføring i praksis, nye 
forretningsideer, konkurrentanalyse samt mersalg og økonomistyring i butikken.

Al undervisning foregår online hjemme hos deltagerne. For at kunne deltage skal du 
have adgang til internettet og have en e-mailadresse.

Vi tilbyder følgende 20 dages kursuspakke:

Kom i gang nu:
Første forløb starter den 31.03.2020 - flere er på vej  
Søg AIT201fjern på efteruddannelse.dk

AMU 
kode

Titel Dage

46472 Personligt salg, kundens behov og løsninger 3
47189 Online kundeservice og rådgivning 2
47845 Innovation og kreativ idégenerering 2
47629 Markedsføring i praksis 3
48763A Ny forretnings-ide - fra ide til forretnings-plan   2
40049 Konkurrentanalyse i detailhandlen 3 

46128 Mersalg i butikken 2

46476 Økonomistyring i butikken 3 

Ialt  20 dage



Tilmelding:  
Ved tilmelding melder du til hele kursuspakken på 20 dage.
Du melder du dig til via www.efteruddannelse.dk
 
Kursus 1: søg kviknummer AIT201fjern1
 
Kontakt: 
Maja Holden Jørgensen   
Mail: mhjo@rybners.dk 
Tlf.: 76133373

Fravær:
Du skal som deltager være opmærksom på, at selvom det er onlineundervisning, 
skal du være tilstede online hver dag i 7,4 timer. Du vil modtage velkomst e-mail med 
vejledning til, hvordan du kommer godt i gang, og hvordan vi registrerer at du deltager. 
Der vil blive udleveret regler om fravær på 1. kursusdag til alle kursister. Hvis du er syg, 
skal du kontakte Rybners og give din virksomhed besked. 



Rybners  |  Spangsbjerg Møllevej 72 
6700 Esbjerg  |  Tlf. 7913 4511 

www.rybners.dk

Ansøgning om tilskud: 
Rybners ville gerne, men må ikke vejlede om tilskud fra kompetencefondene.  

Kontakt din organisation eller kfonde@da.dk / 33 38 94 00. – de hjælper gerne.  
Læs mere om dine muligheder: https://www.kompetencefonde.dk/faq 

Økonomi:  
Virksomheden betaler løn til medarbejdere, der deltager i AMU. Der kan søges VEU-
godtgørelse på 119,05 kr. pr.time (alle beløb er 2020-satser). VEU skal søges senest 
fire uger efter kurset er afsluttet og udbetales til virksomheden.

I forbindelse med tilmelding kan Rybners kontaktes for hjælp og vejledning mht. VEU-
godtgørelse. 

Deltagerbetaling:
Der er deltagerbetaling til alle AMU-kurser på mellem 126 kr. og 190 kr. pr. dag for
medarbejdere med uddannelse til og med faglært niveau. Der er fuld betaling for
medarbejdere, der har en uddannelse på akademiniveau eller derover.


