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Kursus og virksomhedspraktik for dig, som stiler mod 
en specialistfunktion indenfor SAP Finans.

DER ER STOR MANGEL PÅ SAP
SPECIALISTER. HER ER FORLØBET
FOR DIG, SOM VIL VÆRE 
SAPKONSULENT

 SAP JUNIOR
KONSULENT

Nyledige.dk og IT Optimiser har udviklet
dette kursus, der er målrettet dig, som sti-
ler mod en specialistfunktion indenfor SAP. 

Du får sammenlagt 6 ugers intensiv træ-
ning og undervisning i SAP og op til 8 ugers 
virksomhedspraktik i en SAP-virksomhed. 

Flere end 30 danske virksomheder har 
indtil videre vist interesse for at ansætte 
kandidater, som har gennemført og bestå-
et forløbet. Blandt de deltagende
virksomheder er blandt andre Coop, DSV,
Grundfos, EY og AAK.



HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL?
Forløb for dig som er ledig, og som vil arbejde professio-
nelt med SAP og ERP i dit næste job. Du kan både være
nyuddannet eller have nogle år på arbejdsmarkedet på
bagen. Det vigtigste er, at du har lyst til at lære SAP på højt
niveau!

KURSETS OPBYGNING
Du lægger ud med 6 ugers intensivt kursus og
certificering. I hele perioden vil der både være
tilstedeværelsesdage og dage med selvstudie.

Efter kursus og certificering har du mulighed for op til
hele 8 ugers praktik med henblik på efterfølgende
fastansættelse i en SAP-virksomhed. Dine muligheder
afhænger af flere omstændigheder.

For at høre mere om netop dine muligheder skal du
kontakte os.

LÆR SAP PÅ
SPECIALISTNIVEAU

Kurset udbydes og gennemføres af SAP, Edutasia 
og IT Optimiser.

INFORMATION & TILMELDING
Vi har opstarter flere steder i landet. Tilmelding foregår via
Nyledige.dk/JKONS.

Find den ønskede startdato og klik på ”Reservér en plads”.
Vi reserverer dernæst pladsen til dig, og vil kontakte dig
for det videre forløb.

Har du spørgsmål skal du ikke tøve med at kontakte os. 
Vi svarer på telefon 7022 7226 eller via e-mail på
info@nyledige.dk.

GODKENDELSE & PRIS
Kurset er godkendt på de regionale positivlister. Det er 
derfor dit jobcenter, som kan bevilge dig kurset.

Kontakt os hvis du ønsker en uddannelsesplan, som du kan
vedlægge din ansøgning til jobcentret.

Kurset varer 6 uger (30 dage) og er et 
blended learning forløb sammensat af 

klasseundervisning og e-læring.

Forløbet er udviklet i samarbejde med
SAP, Edutasia og IT Optimiser.

Mulighed for op til hele 8 ugers
praktik med henblik på efter- 
følgende fastansættelse i en

SAP-virksomhed.

Detaljer på nyledige.dk/jkons

SAP certificering inkluderet i forløbet:
Certified Application Associate

indenfor finans (TFIN 52.)

Gode jobmuligheder efter forløbet. Der
er som regel 400-800 ledige jobs for dig,

der har kompetencer inden for SAP.

Mentorstøttet undervisning og
intensiv SAP-træning på rigtige

SAP servere.


