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Overblik over uddannelse og
efteruddannelse i Næstved
Næstveds virksomheder udtrykker udfordringer med at navigere rundt i uddannelsesog efteruddannelsesmulighederne. Det skal være nemmere og mere overskueligt for
virksomhederne at få den hjælp og service de har behov for hos
uddannelsesinstitutionerne.
Dette dokument har til formål at skabe overblik over de lokale
uddannelsesinstitutioner. Beskrivelserne er en kort introduktion til
uddannelsesinstitutionerne og deres tilbud til virksomheder.
Uddannelsesinstitutionerne er selv kommet med indholdet til dette katalog.

Indhold
Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) ..........................................................................................................................2
EUC Sjælland (EUCSJ).............................................................................................................................................3
Professionshøjskolen Absalon ...............................................................................................................................6
VUC Storstrøm .......................................................................................................................................................8
Zealand Business College (ZBC) .............................................................................................................................9

1

Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)
Femøvej 3, 4700 Næstved

Erhvervsakademi Sjælland uddanner til job i erhvervslivet. Vi formidler viden på højt teoretisk niveau og
forankrer læringen i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger. Det er uddannelse tæt på
job!

VÆKST DIN VIRKSOMHED GENNEM ET SAMARBEJDE MED ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND
• Få en studerende i praktik
• Kom med udfordringerne og lad de studerende løse
dem

• Indgå i udviklingsprojekter
• Hyr en studerende som studentermedhjælp
• Efteruddan virksomhedens medarbejdere og
ledere

På Erhvervsakademi Sjælland i Næstved har vi følgende uddannelser:
FULDTIDSUDDANNELSER

EFTERUDDANNELSER OG KURSER

BYGNINGER & INSTALLATION:

De aktuelle kurser og uddannelser finder du på

• Bygningskonstruktør (PBA)

www.easj.dk/kursuskalender Der er tilbud inden for

• Byggetekniker

følgende fagligheder og kommer løbende flere til;

• EL-installatør

• Ledelse

HANDEL & FINANS:

• Kommunikation

• Handelsøkonom

• Finansiel rådgivning

• Finansøkonom

• Økonomi

• International handel og markedsføring (TOP-UP

• Markedsføring

PBA)

• Informationsteknologi

IT, TEKNIK & INNOVATION:

• Innovation

• Datamatiker

• Iværksætteri

• Autoteknolog
• Innovation & entrepreneurship (TOP-UP PBA)

Hvis du er interesseret i et samarbejde med en af

Kontakt vores vejleder Pia Jensen

vores uddannelser så kontakt:

Tlf.: 50 76 26 52

Studieleder Louise Heiberg Lund

E-mail: aun@easj.dk

E-mail: lolu@easj.dk
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EUC Sjælland (EUCSJ)
Jagtvej 2, 4700 Næstved

Sammen kan vi gøre en forskel for dig
EUC SJÆLLAND er et erhvervsuddannelsescenter, der dækker hele Øst- og Sydsjælland. Vi uddanner unge
mennesker fra de afslutter folkeskolen til de træder ud på arbejdsmarkedet for alvor - og sørger for videreog efteruddannelse af voksne, indtil de går på pension.
Vi tilbyder uddannelser indenfor: Erhvervsuddannelser (EUD) og Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX),
Voksen- og efteruddannelser (EUV og AMU-kurser) samt Teknisk gymnasium (HTX).
Hos os er fagligheden i højsæde. Vi ikke bare uddanner fremtidens håndværkere og HTX-studenter til at blive
dygtige og innovative, men videre- og efteruddanner også voksne, så de er rustet til at løse de krav og
udfordringer, erhvervslivet løbende står overfor. Det sikrer vi blandt andet gennem et tæt samarbejde med
lokale og regionale virksomheder.

Erhvervsuddannelser (EUD og EUX)
En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem
undervisning på skole og perioder med praktik (”stå i lære”).
For de elever, der uddanner sig på én af vores 7 EUX-linjer kombineres erhvervsuddannelsen endvidere med
gymnasiale fag, så man bliver uddannet som både håndværker og student på én gang.

For lærlingen i en erhvervsuddannelse er virksomhedspraktikken et markant omdrejningspunkt.
Praktikken udgør mindst halvdelen af uddannelsestiden, og mange lærlinge ser særligt frem til at skulle prøve
sig selv af i det virkelige liv.
DERFOR SKAL DU ANSÆTTE EN LÆRLING:





Alle prognoser viser, at der bliver mangel på faglært arbejdskraft inden for en årrække
Du sikrer et højt fagligt niveau og skræddersyr medarbejderen til jeres egen virksomhed
Den rigtige elev i det rigtige job bidrager med opdateret viden, frisk inspiration, gå-på-mod og nye
relationer
Styrker konkurrenceevnen med velkvalificeret arbejdskraft

VI HJÆLPER DIG MED AT …




blive godkendt som praktikvirksomhed
finde en lærling som matcher virksomheden
udarbejde en uddannelsesaftale

KONTAKT:
Bygge og anlæg – samt partnerskab
Dia Flemming, difl@eucsj.dk, tlf.: 2523 5807

Murer, tømrer, struktør
Raimo Carlsson, race@eucsj.dk, tlf.: 2523 5779

Maler, elektriker, frisør, smed, tandklinikassistent
Lene Schmidt, lesc@eucsj.dk, tlf.: 2066 6286

Auto, serviceassistent, transport, VVS
Birgitte M. Johansen, bijo@eucsj.dk, tlf.: 2180 3901
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EUC Sjælland - fortsat
EUC SJÆLLAND TILBYDER FØLGENDE ERHVERVSUDDANNELSER:








Frisør
Tandklinikassistent
Serviceassistent
Elektriker + EUX
VVS-Energi + EUX
Data
Tømrer + EUX









Maler
Murer + EUX
Struktør + EUX
Stukkatør
Mekaniker + EUX
Smed + EUX
Klejnsmed








Smed - rustfast
Industritekniker
Lager- og terminal
Vejgodstransport
Buschauffør i kollektiv
trafik
Turistbuschauffør

Læs mere om erhvervsuddannelserne (EUD og EUX) på www.eucsj.dk

HTX er en 3-årig gymnasial uddannelse, der sigter mod en fremtid inden for naturvidenskab, teknologi, IT eller
kommunikation - og giver direkte adgang til et videregående studier. Under uddannelsen får de studerende
mulighed for selv at afprøve den teoretiske viden i praksis gennem meget projektorienteret undervisning.

Teknisk gymnasium – den naturvidenskabelige studenterhue (HTX)
Virksomhedsbesøg, klasseoplæg, sparring og en løbende dialog med lokale såvel som internationale
virksomheder er et vigtigt element - ikke blot på HTX, men på alle vores uddannelser - for hele tiden at holde
fingeren på pulsen og sikre os, at vi matcher erhvervslivets krav.
På HTX deltager vi desuden i Virksomhedsudfordringen - et samarbejde med det lokale erhvervsliv i Næstved,
hvor vi arbejder innovativt for at løse lokale virksomheders udfordringer.
Læs meget mere om HTX på www.eucsj.dk/htx eller kontakt os for at høre mere om muligheder for
samarbejde.
KONTAKT:
Thomas Ter-Borch, rektor HTX og EUX, thtb@eucsj.dk - tlf.: 5331 2387
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EUC Sjælland - fortsat
Videre- og efteruddannelse for voksne (EUV og AMU-kurser)
AMU er korte, kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser.
Kurserne er målrettet ufaglærte og faglærte voksne inden for både den private og offentlige sektor - og rettet mod
såvel virksomheder som enkeltpersoner. Kurserne er offentligt finansierede med mulighed for løntabsgodtgørelse.

AMU-kurser kan betragtes som byggeklodser, der kan sættes sammen på forskellige måder. Det indebærer
stor fleksibilitet, der imødekommer forskellige uddannelsesbehov i virksomhederne og hos den enkelte.
EUC Sjælland tilbyder AMU-kurser inden for mange forskellige jobområder. Der veksles mellem teori og
praksis med en del værksstedsundervisning.
DERFOR SKAL DIN MEDARBEJDER TAGE ET AMU-KURSUS:




Opkvalificere og vedligeholde medarbejderens kompetencer
Styrker din virksomheds konkurrenceevne med velkvalificeret arbejdskraft
Se et udpluk af AMU-kurserne herunder og læs mere på www.eucsj.dk/amu :

VI HJÆLPER DIG MED, AT …




tilrettelægge kurser til efter- og videreuddannelse, f.eks. AMU-kurser
skræddersy kurser målrettet virksomhedens konkrete behov
besvare spørgsmål omkring tilskudsmuligheder og løntabsgodtgørelse

KONTAKT:
Lars Christensen, virksomhedskonsulent, lach@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 43
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Professionshøjskolen Absalon
Parkvej 190, 4700 Næstved
Professionshøjskolen Absalon tilbyder professionsbacheloruddannelser, efter- og videreuddannelse,
kurser og praksisnær forskning lokalt og regionalt.
Professionshøjskolen Absalon tilbyder en bred vifte af efter- og videreuddannelsesmuligheder på både
generalist-, specialist- og ledelsesniveau. Vi kan bidrage med alt fra et kort inspirationsoplæg over særligt
tilrettelagte kursus og uddannelsesforløb, akademi- og diplomuddannelser til længerevarende
kompetenceudviklingsforløb og aktionsforskning. Særligt målrettet virksomheder, kan I få specialdesignet
både fagligt specialiserede kompetenceudviklingsforløb og ledelsesudviklingsprogrammer.
Professionshøjskolen Absalon designer forløb på både akademi- og diplomniveau målrettet jeres konkrete
behov. Professionshøjskolen Absalon uddannelsesforløb er baseret på praksisnær forskning.

Praktikforløb med studerende – få nyeste viden i spil hos jer
Professionshøjskolen Absalon løfter uddannelsesområdet i hele Region Sjælland - fra Gedser til Odden. På
Campus Næstved udbyder vi samlet flere af uddannelser bl.a. bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut,
sygeplejerske og administrationsbachelor. Yderligere tilbyder Professionshøjskolen Absalon uddannelser i
leisure management, ernæring og sundhed, pædagogik samt en ingeniøruddannelse, en
socialrådgiveruddannelse og en læreruddannelse. Som virksomhed kan I få samarbejdsaftaler med
Professionshøjskolen Absalon om at få studerende i praktik hos jer. Praktikanterne kan løse konkrete
opgaver, tilføre jer ny viden og blive introduceret til jeres virksomhed.

Øvrige værdiskabende tilbud til virksomhederne
Professionshøjskolen Absalon samarbejder med private og offentlige samarbejdspartnere omkring
forsknings- og udviklingsprojekter. For jer som virksomhed er det muligt at søge puljer, projektmidler m.m.
sammen med Professionshøjskolen Absalon, hvor vi har både den faglige ekspertise, forskningsmæssige
indsigt og ekspertise i at lave den gode ansøgning. F.eks. med udflytningen af statslige arbejdspladser er
Professionshøjskolen Absalon i samarbejde med regionen og kommuner i gang med at udvikle lokale
kompetenceudviklingstiltag, for bl.a. at tiltrække juridiske kompetencer. Hos Professionshøjskolen Absalon
er intet projekt for stort eller for småt, så kontakt os for en drøftelse af jeres idé.
Professionshøjskolen Absalon samarbejder med de øvrige uddannelsesinstitutioner i Næstved, f.eks.
gymnasiet og erhvervsakademiet, i events som ”Hackathon” hvor virksomheder kan stille en udfordring
som så tages op.
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Professionshøjskolen Absalon - fortsat
Kom indenfor: Professionshøjskolen Absalon tilbyder virksomheder samarbejder i form af case-uger
(projektuger), eksamensprojekter gennemført af mindre grupper af studerende, besøg hos
Professionshøjskolen Absalon - fortsat med oplæg i undervisningen eller ekskursioner ud til
virksomhederne. Herigennem kan I få tilført ny viden og positionere jer ift. kommende nye medarbejdere.
Professionshøjskolen Absalon – fortsat dækker hele Region Sjælland med 600 ansatte, 8.000 fuldtidsstuderende og
2.500 deltagere på efter- og videreuddannelse. Vi har en målsætning om at levere fremragende uddannelse gennem
stærke faglige samspil mellem uddannelser og forskning
LEDELSE, FORVALTNING og
MERKANTIL
Praksisnære og internationalt
anerkendte udviklingsforløb
indenfor det ledelsesfaglige og
merkantile område

PÆDAGOGIK og LÆRING

DIPLOM i LEDELSE

DIPLOM i PÆDAGOGIK

Med diplom i ledelse skaber du
fundament for dit lederskab og
styrker din lederrolle med
ledelsesteori og inspiration fra nye
metoder.

Med en pædagogisk
diplomuddannelse kan du udforske
og fordybe dig i dine fagområder. Du
får kompetencer til at skabe
udvikling og forandring.

DIPLOM i OFFENTLIG
FORVALTNING OG
ADMINISTRATION

FLEKSIBELT DIPLOM på
SPECIALOMRÅDET

Fokus på kompetenceudvikling af
lærere, pædagoger og andre
pædagogiske medarbejdere i Region
Sjælland

Målet er en fleksibel
videreuddannelse for administrative
medarbejdere i den offentlige
sektor.

For dig som arbejder direkte eller
indirekte med unge og voksne i
fysiske, psykiske og sociale
vanskeligheder og borgere med
nedsat funktionsevne.

DIPLOM i LEDELSE, KUNST og
KULTUR

FLEKSIBELT DIPLOM i UDSATTE
BØRN, UNGE og VOKSNE

Lederuddannelse i samarbejde med
den Danske Scenekunstskole i
Odsherred.

For dig, der arbejder med udsatte
børn, unge og voksne, der er på
bosteder, opholdssteder eller
døgninstitutioner.

AKADEMIUDDANNELSE
I OFFENTLIG FORVALTNING og
ADMINISTRATION

DIPLOM i ERHVERVSPÆDAGOGIK

SOCIAL, VEJLEDNING og
BESKÆFTIGELSE
Fokus på kompetenceudvikling af
vejledere, socialrådgivere,
socialformidlere,
virksomhedskonsulenter,
jobkonsulenter m.v.

SUNDHED og ERNÆRING

DEN SOCIALE
DIPLOMUDDANNELSE

SUNDHEDSFAGLIGE
DIPLOMUDDANNELSE

Få nye redskaber til at udvikle og
udføre praktisk socialt arbejde på
et videnskabeligt grundlag.

Få kompetencer til at varetage
specialiserede funktioner og til at
indgå i udviklingsopgaver af høj
kompleksitet på det
sundhedsfaglige område.

DIPLOM i UDDANNELSES-,
ERHVERVS- og
KARRIEREVEJLEDNING

DIPLOM i ERNÆRING

For dig der skal vejlede personer
om uddannelse og om valg af
erhverv ud fra deres egne
forudsætninger og egenskaber.

Få kompetencer til selvstændigt
at indgå i tværfagligt samarbejde i
både offentlige og private
virksomheder med ernæring og
sundhed som fokus.

DIPLOM i BESKÆFTIGELSE

DIPLOM i PSYKIATRI

For dig, der arbejder inden for
beskæftigelses-indsatsen eller
ønsker at arbejde indenfor
området i offentlige som private
virksomheder og institutioner.

Få kompetencer til at varetage
specialiserede funktioner og til at
indgå i udviklingsopgaver af høj
kompleksitet på det psykiatriske
område.

AKADEMIUDDANNELSE i SOCIALT
ARBEJDE

Bliv klædt på med den nyeste viden
om hvordan du arbejder med alle
facetter inden for under-visning og
læring på det erhvervspædagogiske
område.

Få kompetencer til at varetage
lettere sagsbehandling og løse
andre administrative opgaver i den
sociale indsats.

DEN MERKANTILE
DIPLOMUDDANNELSE

DIPLOM i FORMIDLING af KUNST og
KULTUR for BØRN og UNGE

AKADEMIUDDANNELSE i
BESKÆFTIGELSE

For dig der arbejder med
virksomhedsdrift og – udvikling.

Opnå kompetencer til at skabe og
formidle kunstneriske og kulturelle
oplevelser for børn og unge.

Opnå kompetencer til at varetage
generelle og specialiserede
funktioner inden for
beskæftigelsesområdet.

For dig der vil dygtiggøre dig i
arbejdet med offentlig
administration, samarbejde og
problemløsning.

Fokus på kompetenceudvikling af
diætister, sygeplejersker,
jordmødre, radiografer,
ergoterapeuter, fysioterapeuter,
bioanalytikere m.v.

Læs mere..
www.phabsalon.dk

Kontakt: Campuschef Berit Hvalsøe på E: bhv@pha.dk / T: 72 48 25 99, så vi kan tale videre om jeres behov.
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VUC Storstrøm
Birkebjerg Alle 1, 4700 Næstved
Tilbud til erhvervslivet
VUC Storstrøm Erhverv tilbyder opkvalificerende efter- og videreuddannelse til offentlige og private
virksomheder.
Vores speciale er undervisning af voksne ledige og beskæftigede. Vi er kendt for vores fleksibilitet og
tilrettelægger vores uddannelsestilbud efter virksomhedens behov. Undervisningen kan ske på
virksomheden eller hos os, dag eller aften. Undervisningen kan også foregå helt eller delvis hjemme fra
virksomheden via videolink.
Vi tilbyder også vejledning af medarbejdere og rådgiver om mulighederne for økonomisk støtte (SVU –
Statens VoksenUddannelsesstøtte) i forbindelse med uddannelsesforløb.

Eksempler på emner vi underviser i:

• Konflikthåndtering
• Samarbejde
• Engelsk
• Tysk
• Sundhed
• Dansk
• Ordblindeundervisning
• Matematik

For yderligere spørgsmål kontakt Jette Bakkedal mail: jba@vucstor.dk, mobil 40 87 15 05, jeg kommer
meget gerne ud og tager en snak med jer.
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Zealand Business College (ZBC)
Handelsskolevej 3, 4700 Næstved
ZBC er en erhvervsskole, der har ca. 3.600 årselever og 550 medarbejdere på uddannelsessteder i Ringsted,
Roskilde, Næstved og Vordingborg samt et tilknyttet skolehjem i Ringsted og Roskilde. Derudover udbyder
ZBC merkantil EUD i Haslev. ZBC udbyder i samarbejde med Køge Handelsskole og Erhvervsakademi
Sjælland også diplomuddannelse i ledelse. VEU-center Øst & Øerne, der er et formelt samarbejde mellem
de skoler, der udbyder voksenuddannelse og efteruddannelse, er desuden indlejret hos ZBC.

Uddannelser
ZBC udbyder erhvervsuddannelser – både merkantile og tekniske erhvervsuddannelser (EUD/EUX) samt
erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX og HTX). Derudover dækker skolen også efter-/videreuddannelse for
lokalområdet (AMU/IDV) og for virksomhedsspecifikke efteruddannelser i hele landet.
Gymnasiale uddannelser: Merkantilt Gymnasium (HHX) i Ringsted, Næstved og Vordingborg samt Teknisk
Gymnasium (HTX) i Ringsted og Vordingborg.

Grundforløb – Erhvervsuddannelser:
Bager og konditor (+EUX)
Gastronom
Ernæringsassistent (+EUX)
Tjener
Slagter
Gourmetslagter
Tarmrenser
Detailhandel (+EUX)
Handelsuddannelse (+EUX)

Kontoruddannelse (Kun EUX)
Finansuddannelse (+EUX)
Eventkoordinator (+EUX)
Data og kommunikation (+EUX)
Elektronik og svagstrøm
Frontline radio/tv supporter
Personvognsmekaniker (+EUX)
Serviceassistent
Sikkerhedsvagt

Urmager
Receptionist
Procesoperatør
Automatik- og
procesuddannelsen
Bygningsmaler
Industritekniker
Træfagenes byggeuddannelse
Værktøjsuddannelsen

Hovedforløb – Erhvervsuddannelser:
Bager og Konditor
Ernæringsassistent
Gourmetslagter
Slagter
Tarmrenser
Frontline Radio/TV-supporter

Datatekniker
Procesoperatør
Automatiktekniker
Elektronik og svagstrømstekniker
Serviceassistent
Sikkerhedsvagt

Detailhandel med specialer
Handelsuddannelse med specialer
Kontoruddannelse – adm./off.adm.
Eventkoordinator
Urmager

Voksen- og efteruddannelse:
ZBC tilbyder en bred vifte af kurser og efteruddannelsesmuligheder inden for både merkantile og tekniske
fag målrettet såvel virksomheder som enkeltpersoner. Vi tilbyder endvidere uddannelses-, erhvervs- og
karrierevejledning for voksne. Læs mere på www.zbc.dk/efteruddannelse.
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Zealand Business College – fortsat
Find elever
Når en virksomhed tager elever, skal virksomheden være godkendt til den uddannelse, eleven skal
uddannes indenfor. Virksomhederne skal godkendes for at sikre et ensartet kvalitetsniveau inden for faget.
Kontakt en af vores praktikpladskonsulenter - de hjælper med godkendelse, vejledning og at finde den
rigtige elev til netop jeres virksomhed. Vi benytter også praktikservice, som er et værktøj, der er sat i
verden for at gøre kommunikationen mellem elever, virksomheder og praktikpladskontoret endnu lettere.
Se kontaktoplysninger på www.zbc.dk/praktikpladskonsulenter.

Samarbejde
På ZBC samarbejder vi med erhvervslivet både lokalt og nationalt. Det er vigtigt for os som erhvervsskole, at
vi er i løbende dialog med erhvervslivet for at sikre, at vores uddannelser og kurser konstant matcher
erhvervslivets krav, samt at vi kan bidrage til erhvervslivets udvikling. Vi har desuden samarbejdsaftaler
med Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet og deltager gerne i forskningsprojekter som
sikrer ZBC’s fortsatte udvikling.
Derfor har vi også en vision, der hedder: Uddannelse i udvikling – tættest på erhvervslivet. Med sådan en
vision er der altid et krav til os om at udvikle os. Op ad det lægger vores mission sig, nemlig: Lyst til at lære.

Bliv synlig i uddannelserne
For at sikre at vi hele tiden lærer og er tæt på erhvervslivet, har vi besluttet, at alle undervisere på vores
erhvervsuddannelser skal samarbejde med 1-2 virksomheder. Underviserne skal så efterfølgende besøge
virksomheden i nogle dage hvert år.
Fordele for virksomheden:


Synlighed på skolen



Mulighed for at deltage i vores karrieredage, hvor mange hundrede elever søger deres kommende
arbejdsplads



Mulighed for at komme med konkrete elevopslag, som vi formidler til den rette målgruppe



Aktiv deltagelse i undervisningen



Direkte kontakt til vores kursusafdeling og andre eksperter, der kan fungere som sparringspartner
inden for uddannelse, træning og udvikling



Synlighed overfor de mange tusinder af ansatte, elever, kursister og gæster
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Zealand Business College – fortsat
På gymnasieuddannelserne benytter vi os meget af virksomhedsbesøg og klasseoplæg samt tæt
samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med afholdelse af innovationcamp. Har du brug for inspiration
til nye tiltag, arrangementer o.l. i din virksomhed, så kontakt meget gerne vores rektorer – se på
www.zbc.dk under personale, Handelsgymnasiet – Ledelse eller Teknisk Gymnasium - Ledelse. Har du lyst
til at stille dig til rådighed som dommer ifm. messer, innovationcamp mm. hører vi også meget gerne fra
dig.

Læs mere
Bliv inspireret på www.zbc.dk, hvor du specielt under zbc.dk/for-virksomheder finder relevante
oplysninger om kurser, ZBC’s samarbejde med virksomheder samt vores praktikcenter og
kontaktpersoner.
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