Få certifikat på
dine kompetencer!
Uddannelse i teknisk dokumentation

Fordele ved uddannelse med certifikat
• Optimering af din tekniske kommunikation
• Flere kompetencer inden for technical writing
• Din virksomheds image styrkes
• Fagviden fra internationale eksperter
• Adgang til netværksforum
• Certificeret online underviser

Uddannelse i teknisk dokumentation
Ved at efteruddanne dig i teknisk dokumentation hos World
Translation A/S bliver du opdateret om den nyeste viden
indenfor faget og får certifikat på dine kompetencer. Det er
vigtigt for os, at din uddannelse er i gode hænder, derfor
bistår vi dig hele vejen igennem forløbet.
TCTrainNet
TCTrainNet-uddannelsen strækker sig over 36 uger, hvor
den forventede gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 7
timer. Undervisningen foregår på engelsk via en personlig
webportal. Internationalt anerkendte fageksperter har
udviklet uddannelsen sammen med tyske tekom e.V.,
som er Europas førende fagorganisation indenfor teknisk
kommunikation. Gennem hele uddannelsesforløbet er der
tilknyttet en certificeret underviser, som du kan kontakte
direkte for at få hjælp.
Pris for uddannelsen: DKK 35.000, ekskl. moms.
Mulighed for rabataftaler ved tilmelding af flere deltagere.
Pris for eksamen: DKK 2.500, ekskl. moms
Kompetenceområder
• Context Analysis
• Planning
• Concept Development
• Content Creation
• Media Production, Publication and Distribution

Vi tilpasser os dit behov
Du tilrettelægger selv din tid, hvilket vil sige, at det er op
til dig, hvornår du ønsker at arbejde og hvorhenne, så
uddannelsen er let at tilpasse til en almindelig arbejdsuge.
Som deltager på TCTrainNet online uddannelsen knyttes
du til et online netværksforum med de øvrige deltagere.
Her kan I udveksle idéer og sparre om de enkelte opgaver.
Den tilknyttede online underviser er certificeret af tyske
tekom e.V. og har mange års erfaring som teknisk redaktør
fra forskellige internationale virksomheder.
Kom videre med dit projekt
Kontakt os for en uforpligtende snak.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Per Harbo Sørensen
Certified Trainer in Technical Communication
Telefon: +45 86 20 48 44
E-mail: per.soerensen@worldtranslation.dk

