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Jeg skaber 
værdi med IT
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Velkommen til

NordVirk er en IT virksomhed, der tilbyder 
uddannelses- og arbejdstræningsforløb 
for mennesker med autisme og lignende 
udviklingsforstyrrelser i autentiske 
rammer med reelle arbejdsopgaver.

Vi har mange forskelligartede opgaver i 
virksomheden, og vores grundlæggende 
holdning er, at du skal bidrage til 
virksomhedsdriften med de ressourcer, du 
har til rådighed. Efter individuel vurdering 
iværksættes eksterne praktikker eller 
brobygning til uddannelse m.m. 

Hos NordVirk får du tid og plads til 
at udvikle dine faglige, personlige og 
sociale kompetencer i et uddannelses- 
og arbejdsfællesskab, der er trygt og 
forudsigeligt med støtte fra en personlig 
vejleder eller værkstedsleder.

Vores mål er, at du udvikler dine 
kompetencer og bliver klogere på dig selv, 
så du bliver klar til at starte på en ordinær 
uddannelse eller til at blive ansat som 
medarbejder på en arbejdsplads.
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NordVirks fire værksteder
Vi har fire værksteder, der tager afsæt i en praktisk orienteret tilgang til læring:

Lager, logistik
og produktion

IT og salg

Sociale Medier
Marketingopgaver
Grafisk design
Animeret grafik
Videoredigering
Webshop
CMS - hjemmesider

* NordVirk initierer 
en understøttende 
projektlæring baseret 
på egne ønsker og 
motivation 

Varemodtagelse 
Registrering af varer
Kørsel
Datasletning
Optælling  & Sortering 
Installationsprocesser
Klargøring af IT-udstyr
Pakning & forsendelse
Skrotning

Butik & Salg
Kundebetjening 
Fakturering
Webshop
IT-serviceopgaver
Reparationsopgaver
Reklamationer
IT-drift og vedligehold
Diagnosticering

Teknologi* Marketing*

Programmering
Robotarm
Fotografi 
3D design
3D Modellering
Virtual Reality 

* NordVirk initierer 
en understøttende 
projektlæring baseret 
på egne ønsker og 
motivation 

Tværgående kompetenceudvikling

Formål: At lære at indgå aktivt og produktivt på et uddannelsessted eller en arbejdsplads.

Indhold: Understøttende lektiehjælp, ADL: Madlavning, rengøring og serviceopgaver, 
motion, tematorsdage: Sociale arrangementer, samfundsforståelse, CV/Jobplan, 
selvstorståelsesforløb m.fl. 

Kompetenceudvikling: Faglig, social og personlig udvikling, læring om arbejdskultur, 
samarbejde, sikkerhed og arbejdsmiljø, effektivitet, produktivitet og vedholdenhed m.fl.
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Særlig Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse (STU)
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NordVirks STU er et 3-årigt forløb, der skal godkendes af din UU-vejleder.

I NordVirks STU arbejder vi ud fra et individuelt perspektiv og praktisk orienteret 
vejledning, hvor der tages udgangspunkt i dine behov og forudsætninger.

Du vil indgå aktivt i vores produktion og virksomhedsdrift med de ressourcer og 
evner, du har. Faguddannet personale vil guide og vejlede dig i dine opgaver og 
uddannelse.

Du har derudover mulighed for at dygtiggøre dig indenfor understøttende fag  
som eksempelvis dansk, matematik, engelsk, m.fl. og deltage i sociale aktiviteter.  
Vi benytter eksterne udbydere ift. almen undervisning og kursusaktivitet. 

Efter en STU får du udleveret et kompetencebevis, der indeholder en beskrivelse af 
opnåede mål, dine arbejdsevner og personlige kompetencer.
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Uddannelse & 
beskæftigelse (LAB)
NordVirks arbejdstræningsforløb er 
målrettet til at afklare, afprøve og træne 
dine evner til at kunne påbegynde en 
uddannelse eller job på ordinære eller 
særlige vilkår. 

Vi tilbyder:

• Udviklings- og afklaringsforløb

• Uddannelses- og virksomhedsret-
tede beskæftigelsesforløb

• Ressourceforløb

Du indgår aktivt i vores produktion og 
virksomhedsdrift med de ressourcer 
og evner, du har. Her kan du træne dine 
faglige færdigheder og afklare dit fulde 
potentiale med reelle arbejdsopgaver 
i en IT-virksomhed. Faguddannet 
personale vil guide og vejlede dig i dine 
opgaver og faglige oplæring.

Efter endt forløb får du et opfølgnings-
notat, der indeholder en beskrivelse 
af dine faglige kompetencer, behov og 
evne til at kunne starte på en uddan-
nelse eller i et job på ordinære eller 
særlige vilkår.

Forløbene kan variere fra 12 uger til 
et år. Der er mulighed for at forlænge 
forløb op til fem år. Det er din sagsbe-
handler, der afgør din forløbstype.
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Få en mentor
Du kan få personlig støtte fra en mentor fra NordVirk i overgangsfasen til uddannelse 
eller job. 

Du vil bibeholde din tilknytning til NordVirk, og din personlige vejleder vil hjælpe dig 
med at skabe struktur og retning samt støtte de udfordringer, der eventuelt opstår i 
overgangsfasen.

Mentorforløbet skal godkendes af din sagsbehandler eller UU-vejleder.
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8Læs mere på vores hjemmeside www.nordvirk.dk 

NordVirk

Nålemagervej 5

9000 Aalborg

Tlf (+45) 4060 9080

Email nordvirk@nordvirk.dk 


