ERP – for indkøb, salg og lagermedarbejder
- for ledige
ERP – FOR INDKØB, SALG OG
LAGERMEDARBEJDER

FAKTA

Kursuspakken er sammensat af en række
arbejdsmarkedsuddannelser (AMU):
◼

VARIGHED

◼

11 dage
◼
◼
◼
◼

Materialestyring i virksomheder vha. ERP
system
Håndtering af data i virksomhedens itsystemer
Indkøbsprocessen i et ERP system
Administrativ drift af varelager
Administrative opgaver i salgsarbejdet
Professionelt indkøb i virksomheden

MÅLGRUPPE
Ledige, der er ufaglærte,
faglærte eller har en kort
videregående
uddannelse ovenpå en
erhvervsfaglig
uddannelse

KAN FØRE TIL JOB
INDEN FOR:

INDHOLDSBESKRIVELSE
Denne kursuspakke er primært til dig, som ønsker at blive fortrolig i at arbejde med
styring og controlling af ressourceflow i såvel indløb, salg og lager. Mange
virksomheder anvender SAP i dagligdagen, og med deltagelse på SAP for salgs,
indkøbs- og lagermedarbejder får du en grundig indføring i SAP. Du lærer at bruge
systemets mange værktøjer effektivt og professionelt i salgs- indkøbs- og
lagerfunktion.

It og teleteknik
Ledelse
Salg, indkøb og
markedsføring

HVOR OG HVORDAN FOREGÅR DET?
ERP – for indkøb, salg og lagermedarbejder udbydes landsdækkende af
erhvervsskolerne. Typisk foregår det i et ”åbent værksted”, hvor der er en lærer
tilstede, der kan hjælpe. Det kan også foregå på små hold eller som delvis
fjernundervisning.

SÅDAN KOMMER DU I GANG
VIGTIG INFO
Det er din a-kasse, som
træffer afgørelse om din
ret til 6 ugers jobrettet
uddannelse.

◼
◼
◼

Søg og tilmeld dig kursuspakken via www.jobnet.dk
Du kan også tilmelde dig ved at udfylde blanket AR237, som findes på
www.jobnet.dk under blanketter.
Vil du læse mere om kursuspakken og se hvor den udbydes, kan du søge på
https://hakl.amukurs.dk – indtast i søgefeltet ”ERP – for indkøb, salg og
lagermedarbejder”. søgefeltet

Vil du vide mere om
reglerne, kan du
henvende dig til din
a-kasse

www.uddannelsesnaevnet.dk

1. marts 2019

ERP – FOR INDKØB, SALG OG
LAGERMEDARBEJDER INDGÅR I
ERHVERVSGRUPPERNE:

EKSEMPLER PÅ
STILLINGSBETEGNELSER:

It og teleteknik

It-kvalitetsmedarbejder

Ledelse

Lagerchef
Værkfører

Salg, indkøb og
markedsføring

Handelsassistent
Indkøber
Logistikmedarbejder, salg og indkøb
Logistikøkonom
Salgskonsulent
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