KOMPETENCEUDVIKLING
Ønsker du at udvikle dine kompetencer ved siden af dit job i H&M?
Søg om støtte fra Kompetencefonden!
Om Kompetencefonden
Kompetencefonden er en offentlig fond, hvor medarbejdere kan søge om støtte til en selvvalgt
kompetencegivende uddannelse inden for emner, der er relevante for H&M. Du har som medarbejder ret til to
ugers uddannelsesfrihed pr. år. Kompetencefonden dækker 100 % af omkostningerne for uddannelser, der er
godkendt af H&M. Der gives tilskud til deltagerbetaling, løntilskud, transport og undervisningsmaterialer.

Hvem kan søge?
Visual Merchandisers, Department Managers, DM Support og Sales Advisors på fuldtid eller deltid kan søge om
midler hos Kompetencefonden. Elever kan også søge om midler hos kompetencefonden, men her skal
uddannelsen foregå i fritiden.
OBS: Ved mange ansøgninger tages der forbehold for medarbejderens anciennitet i virksomheden.

Hvad er mine muligheder?
Det er dig som medarbejder, der skal vælge den uddannelse eller det kursus, du ønsker. Der kan søges støtte til
al slags uddannelse – både i det private og i det offentlige. Dette indebærer først og fremmest kurser og
uddannelse inden for AMU, VVU og enkeltfag. Husk blot, at kurserne skal være relevante for både dig og H&M.
Her kan du se en kort beskrivelse af de forskellige typer kurser og uddannelser:
AMU (ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE)
AMU-kurser er efteruddannelse for faglærte og ufaglærte medarbejdere. Kurserne har ofte en varighed på 1-4
dage og foregår typisk i arbejdstiden. Der tilbydes kurser inden for et bredt udvalg af emner.
AKADEMIUDDANNELSE
En akademiuddannelse er en kort videregående uddannelse, der kan tages ved siden af jobbet i H&M.
Uddannelsen tager 3 år og er inddelt i 6 moduler af 20 ugers varighed (i alt 60 ECTS-point). Du bestemmer selv,
om du ønsker at tage enkelte fag eller en hel uddannelse.
MERKONOMUDDANNELSE
Når du har taget akademifag svarende til 40 ECTS-point inden for det merkantile fagområde, får du betegnelsen
merkonom.
ENKELTFAG
Det er muligt at tage enkeltfag på blandt andet VUC eller AOF som aftenskurser. Længde og varighed varierer
mellem uddannelsesinstitutionerne.

EKSEMPLER PÅ UDDANNELSER
AMU-kursus i Personligt salg – kundens behov og løsning. (varlighed: 3 dage)
Akademiuddannelse i HR (varighed: 3 år med 6 moduler à 20 ugers varighed)
Enkeltfag i Engelsk som aftenkursus på AOF (varighed: 12 uger à 2 lektioner)

Hvordan søger jeg?
Når du har fundet et kursus eller en uddannelse, du ønsker at deltage i, kan du søge om støtte direkte på
Kompetencefondens hjemmeside www.kompetencefonde.dk. Inden du søger, skal du have følgende
oplysninger klar:






Din Store Managers fulde navn






Kursets varighed

Din seneste lønseddel
Navn på kursusudbyder og titel på kursus
Udgifter til kursusmateriale
OBS: Kender du ikke dine udgifter til kursusmaterialer på forhånd, kan du søge om refusion for dem
efterfølgende
Dato for første og sidste kursusdag
Antal kursusdage
Afstand (i kilometer) fra din bopæl til kursusstedet

Husk at afstemme med din Store Manager, om tidspunktet for uddannelsen kan passes ind med butikkens
planlægning, inden du søger.

Om ansøgningsprocessen
Du ansøger online på www.kompetencefonde.dk. Nedenfor kan du se de trin, du skal gennemføre for at ansøge:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Opret ansøgning: Her skal du oplyse navn, CPR-nummer og e-mailadresse
Find din virksomhed: Angiv H&M’s navn eller CVR-nummer
Vælg overenskomst: Du skal her vælge ”Komp.fond Landsoverenskomst for butik”
Vælg kursus: Her kan du selv søge på en del af kursusnavnet, se alle forhåndsgodkendte kurser eller
oprette et kursusønske
Formelle krav: Her skal du give oplysninger om det kursus, du ønsker at deltage i.
Udfyld refusionsoplysninger: Her angiver du de udgifter, du har i forbindelse med kurset/uddannelsen –
herunder kursusmateriale, løntab, transportudgifter og lignende
OBS: Kender du ikke dine udgifter til kursusmaterialer på forhånd, kan du søge om refusion for dem
efterfølgende
Bekræft og send ansøgning: Når du klikker her, ser du en liste med refusionsoplysninger, person- og
kursusoplysninger og dine angivne oplysninger

Er du interesseret?
Uddannelserne ligger primært uden for den almindelige arbejdstid, og du skal derfor være klar til at bruge en del
af din fritid på at uddanne dig.
Uddannelserne afhænger af dit eget niveau og udbuddet i dit nærområde. Hvis du ikke har mulighed for at
deltage fysisk i undervisningen, tilbyder nogle institutioner fjernundervisning.
Lyder dette som noget for dig, så gå i dialog med din Store Manager. Du kan også søge mere information på
www.efteruddannelse.dk eller ved at kontakte din lokale studievejleder.

