VUC Erhverv
Sjælland & København
- hvem er vi?

Vision og Mission
Vores vision
■■ Vi er førstevalget, når virksomheder og organisationer tænker i efteruddannelse.
■■ Virksomheder og organisationer på Sjælland er i trygge hænder, når de samarbejder med os.
■■ Fleksible og målrettede forløb med høj kvalitet er
vores kendetegn.
Vores mission
■■ Missionen er formuleret i FN’s 4. verdensmål: ”Lær
alle at læse, skrive og regne”. Vi er dermed med til at
sikre ”Alle lige adgang til tekniske, erhvervs- og videregående uddannelser”.
■■ Vi giver ufaglærte såvel som faglærte bedre almene
kompetencer, så de bevarer en fast tilknytning til
arbejdsmarkedet.
■■ Vi udvikler en kompetent arbejdsstyrke i et arbejdsmarked i konstant bevægelse.
Fakta
■■ Samarbejde mellem Nordvestsjællands HF & VUC, HF &
VUC Klar, VUC Storstrøm og KVUC
■■ Uddannelse, skræddersyet og altid i høj kvalitet
■■ Professionelle lærere, der tilpasser al undervisning til
den enkelte
■■ Stærkt korps af konsulenter

Vi samarbejder
Vi tilbyder kvalitetskurser i et seriøst læringsmiljø. Vi
har 4 stærke organisationer i ryggen og erfarne og veluddannede lærere, der hver eneste dag giver individuel og
skræddersyet undervisning.
Vi leverer efteruddannelse på Sjælland, fra Sjællands
Odde til Nakskov og fra Korsør til Faxe og i København.
Almen og Forberedende Voksenuddannelse, lige fra
grundskoleniveau til gymnasialt niveau og
videregående og målrettede kurser tilpasset til hver enkelt virksomhed og dens medarbejdere.
Vi er lokalt til stede, og har et stærkt netværk i kraft af
vores mangeårige samarbejde med offentlige og private
virksomheder.
Vi tænker regionalt og arbejder på tværs, når det giver
mening og effekt. Vi sikrer sammenhæng fra aftale med
kunden til levering og opfølgning.
Vi tilbyder tilgængelighed, enkel administration, kompetente lærerressourcer, relevante kurser og gode faciliteter.
Vi samarbejder nationalt – med VUC ERHVERV
Danmark, så virksomheder og organisationer på tværs
af kommuner og regioner har garanti for høj kvalitet og
leveringssikkerhed uanset adressen i Danmark.

Om os
VUC Erhverv Sjælland & København er et stærkt
VUC-samarbejde, og et fælles team på tværs af
Region Sjælland og Region Hovedstaden, som har til
formål at styrke tilbuddene om efteruddannelse.

www.vucerhverv-sjaelland-koebenhavn.dk

