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2   INTRODUKTION

Designguiden skaber en fælles visuel identitet for 
Erhvervsakademi Sjælland (EASJ).

SÅDAN BRUGER DU GUIDEN
Designguiden er et værktøj til leverandører af graf-
iske ydel ser, trykkerier og bureauer, og den giver in-
spiration og anbefalinger til, hvordan designet kan 
anvendes i det daglige. Desuden er designguiden 
retningsgivende for, hvordan vores interne kommu-
nikationsmedier og -værktøjer skal anvendes - fx 
dokumenter, PowerPoint, e-mail-signatur osv. 

På enkelte punkter er der klare regler, som skal over-
holdes. På andre områder er det en guide, der anvis-
er mulige veje.

Vi anbefaler, at alle arbejder seriøst med design-
guiden, så den visuelle kommunikation er sammen-
hængende og genkendelig.

Afdelingen for kommunikation og markedsføring 
på Erhvervsakademi Sjæl  land står naturligvis til 
rådighed med assistance og rådgivning i brugen af 
designguiden og med hensyn til relevante filer.

Send altid grafisk materiale fremstillet til fx Åbent 
Hus, annoncer, events, videoproduktion, etc. til kom-
munikationsafdelingen til orienter ing og godken-
delse. Er du i tvivl, så kontakt altid Kommunikation 
& Marketing. 

God fornøjelse

INTRODUKTION
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LOGO

Erhvervsakademi Sjællands logo findes i to udgaver. Én med teksten til højre for formen, og en med teksten 
under formen. Det anbefales altid at bruge logoudgaven, hvor teksten står til højre for formen. I særlige til-
fælde bruges logoet, hvor teksten er placeret under formen. 

Logoet bruges altid i sort eller hvid alt efter baggrunden. I særlige tilfælde kan logoet bruges i én af de fem 
grundfarver. Herudover findes der en særlig udgave af logoet i farver, som kun bruges i helt specielle tilfælde.

Der findes både et dansk og et internationalt logo.

Brug kun logoet, som det er vist og beskrevet her. Al anden brug skal godkendes af EASJ’s kommunikations- 
og marketingafdeling. 

ErhvervsAkademiS j æ l l a nd
ErhvervsAkademiS j æ l l a nd

Zealand Instituteo f  B u s i n e s s  a n d  T e c h n o l o g y

Zealand Instituteo f  B u s i n e s s  a n d  T e c h n o l o g y

Zealand Institute
o f  B u s i n e s s  a n d  T e c h n o l o g y

Zealand Institute
o f  B u s i n e s s  a n d  T e c h n o l o g y
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TYPOGRAFI

Skrift: Til alt trykt materiale bruges skriften Gotham.

Brødtekst: Til større tekstmængder bruges generelt 
skriftstørrelsen 9 punkt og skydning 12 punkt i Book. 
Der bruges to spalter, fast bagkant og farven sort. 

Mellemrubrikker er Bold, i versaler og farven rød.

GOTHAM LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890

GOTHAM BOOK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890

GOTHAM MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890

GOTHAM BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890

GOTHAM BLACK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890

Brødtekst. Ga. Solorporis etur? Aqui que moloribus 
et rem quae int minto berovid utest ommodi occum 
et ipsapelique natem. 

MELLEMRUBRIK
Ga. Solorporis etur? Aqui que moloribus et rem quae 
int minto berovid utest ommodi occum et ipsapeli-
que natem. 

Overskrifter: Til overskrifter må man gerne være 
“kreativ” og lege med ord og kontraster. Dvs. at til 
nogle ord/sætninger bruges Light og andre Black. 
Skriftstørrelsen må gerne variere, så overskriften 
kommer til at holde bagkant. Bogstaverne er ge-
nerelt altid i versaler. Se eksempler til højre.

VÆLG EN SPÆNDENDE 

UDDANNELSE
TA’ EN HANDELSØKONOM I

PRAKTIK

Alternativ skrifttype: Til internt materiale anvendes 
skrifttypen Arial, såfremt Gotham ikke er tilgængelig.

ARIAL REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890

ARIAL BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890

ARIAL BLACK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå1234567890
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TYPOGRAFI

Uncial: Ved større tekstmængder og hvis det pas-
ser ind, må man gerne bruge uncialer (stort begyn-
delsesbogstav). Det er som udgangspunkt rødt og i 
Book. Størrelsen på bogstavet afhænger af størrels-
en på publikationen/tekstmængden.

rødtekst. Ga. Solorporis etur? Aqui que 
moloribus et rem quae int minto berovid 
utest ommodi occum et ipsapelique na-
tem. Ulpa pore repro di con reprati te-
modignis videstem resed que mos et et 

as estiur, aut audita paritatae. occulle cessit aut at 
voloraepudi odias etur, si officiis nist. rødtekst. Ga. 

B
Citater: Brug meget gerne citater! Et citat begynder 
altid med en rød cirkel med enten et citationstegn 
eller et udråbstegn i. Citationstegnet bruges, hvis 
det er en person som udtaler sig. Udråbstegnet bru-
ges, hvis det er en oplysning/fakta.

Teksten er altid i versaler og den mørkegrønne farve 
(eller hvid på mørk baggrund).

Skriv til Kommunikation & Marketing for at få tilsendt 
de anvendte ikoner.

GA. SOLORPORIS ETUR? AQUI 
QUE MOLORIBUS ET REM QUAE 

INT MINTO BEROVID UTEST OMMODI 
OCCUM ET IPSAPELIQUE NATEM. 

NAVN EFTERNAVN 
Titel

VIDSTE DU, AT DE FLESTE 
HANDELSØKONOMER 

ARBEJDER SOM SÆLGERE ELLER 
INDKØBERE?

 i

Faktabokse. Der findes to typer faktabokse. En som 
består af en overskrift i versaler og mørkegrøn eft-
erfulgt af en rød streg (0,5 punkt). Herefter følger 
enten tekst eller små ikoner med oplysninger.

Herudover er der en faktaboks som er en kasse med 
overskrift i mørkegrønt felt, og tekst i 20% sort felt. 
Foran overskriften er altid en rød cirkel med et ikon 
som passer til teksten fx et “?” eller “!”

FAKTA OM UDDANNEL-
SEN

Titel: Handelsøkonom

Niveau: Akademi

FAKTA OM UDDANNEL-
SEN

iLectum, nonsed moloria dicia quistiu stectem quatem vo-

lupta duci sequas nus sunt que as doluptumquam. iLec-

tum, nonsed moloria dicia quistiu stectem quatem.

Du kan henvende dig til xxxxxxx

  Xxxxxxxxx
  Xxxxxxxxx
  Xxxxxxxxx

HAR DU SPØRGSMÅL??
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FARVER

Primærfarver CMYK: 11 / 96 / 100 / 2
RGB: 213 / 43 / 30
web: d5 / 2b / 1f

CMYK: 87 / 57 / 58 / 44
RGB: 27 / 67 / 71
web: 1b / 43 / 4

CMYK: 79 / 38 / 58 / 18
RGB: 54 / 112 / 104
web: 37 / 71 / 69

Sekundærfarver CMYK: 0 / 85 / 100 / 0
RGB: 255 / 75 / 00
web: ff / 4b / 00

CMYK: 42 / 14 / 73 / 0
RGB: 159 / 184 / 108
web: 9f / b8 / 6c
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GRAFISKE ELEMENTER

Cirkler: Der må gerne være røde cirkler på alt ma-
teriale, gerne flere. Der er ingen regler for størrel-
ser eller hvor mange, men man tilpasser den enkelte 
tryksag alt efter, hvad der er pænt.

Undgå at placere cirkler, så de ligner andres logoer. 

Brug også meget gerne cirkler med tekst i. Og leg 
gerne med teksten (brug både light og black).

LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

Slogan: På alt materiale, hvor EASJ’s logo bruges, 
skal der som udgangspunkt være EASJ’s slogan: 
Tættere på dig. Tættere på job.

TÆTTERE PÅ DIG. 
TÆTTERE PÅ JOB.TÆTTERE PÅ DIG. TÆTTERE PÅ JOB.
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Transparente felter: På forsider bruges ofte hvide 
transparente felter, som lægges henover billeder. 
Det giver mulighed for at placere tekst ovenpå et 
billede (som oftes kun overskrifter og underrubrik-
ker).

Hvor et transparent felt placeres, afhænger af bille-
det under. Teksten skal selvfølgelig være let at læse. 
Anbefalet opacitet mellem 80-90 %.

VIDERE?
SKAL DU LÆSE

Vores uddannelser får dig helt tæt på erhvervslivet.

ÅBENT HUS HOS EASJ 
I AQUAHUSET PÅ HAVNEN 
TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR KL 17-19 

KOM OG HØR OM:
• Finansøkonom
• Autoteknolog
• Bygningskonstruktør
• Handelsøkonom
• Byggetekniker
• El-Installatør
• Datamatiker 
• Int. Handel og markedsføring (BA)
• Innovation og entrepreneurship (BA)

ErhvervsAkademiS j æ l l a ndFEMØVEJ 3, 4700 NÆSTVED

LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

Illustrationer:  Illustrationer kan anvendes som figu-
rativ understøttelse af tekstens budskaber, hvis der 
er plads og det giver mening. Alle illustrationer skal 
være i EASJ’s officielle farver. (se også afsnittet illu-
strationer).

HANDEL, MARKED OG FINANS   23

FINANSØKONOM

PRÆSENTATION
Uddannelsen til finansøkonom er for dig, der ønsker 
en uddannelse inden for bank, finans, forsikring, re-
alkredit, ejendomshandel og økonomi. 

På uddannelsen til finansøkonom lærer du om alle 
aspekter af det finansielle marked fra kundens pri-
vatøkonomi til samfundsøkonomi, udenrigshandel 
og prisdannelse. Uddannelsen har desuden fokus på 
at styrke din indsigt i ledelse, ligesom du får indsigt 
i, hvordan man kommunikerer i kunde- og samar-
bejdsrelationer.  

JOBFUNKTIONER
Som finansøkonom har du mulighed for at arbejde 
nationalt såvel som internationalt som medarbejder 
i en virksomhed med en større økonomiafdeling el-
ler som ekstern rådgiver i eksempelvis en bank, et 
forsikrings selskab, et realkreditinstitut eller hos en 
ejendomsmægler, revisor eller ejendomsadministra-
tion.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen til finansøkonom varer to år inklusiv et 
korterevarende praktikophold og består af en obliga-
torisk del og en valgdel. I uddannelsen indgår et tre 
måneders obligatorisk  praktik ophold, det kan være 
i en dansk virksomhed eller i en udenlandsk virksom-
hed. Valgdelen er knyttet til dit praktikvalg og tilret-
telægges inden for et specifikt specialeområde.

ADGANGSKRAV
Følgende giver adgang til uddannelsen:
• Gymnasial uddannelse     
• Generel kontoruddannelse, kontor uddannelse 

med specialer eller finansuddannelsen
• Yderligere specifikke adgangskrav: Matematik 

eller erhvervsøkonomi på B-niveau og engelsk på 
C-niveau 

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for:
Finans    Revision    Ejendomshandel    Realkredit    Økonomi

54
97

2774

12

71

66
254

2 8
89

11

27 77

32

FAKTA OM UDDANNELSEN

 i Titel: Finansøkonom

Niveau: Akademi

Varighed: 2 år

Semestre: 4

ECTS-point: 120

Steder: NæstvedVIDSTE DU, AT VORES 
STUDERENDE GIVER 

VORES UNDERVISERE EN 
GENNEMSNITSKARAKTER PÅ 8,5 
PÅ 7-TRINSSKALAEN?

GRAFISKE ELEMENTER
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GRAFISKE IKONER

Her er en række grafiske ikoner til bl.a. de sociale 
medier, brevlinjer, fakta m.m. Skriv til Kommunika-
tion & Marketing, hvis du gerne vil have tilsendt 
vores ikoner. 

facebook.com/easj.zibat

EA Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland

#easj #zibat

Adresse

easj@easj.dk

+45 xxxx xxxx

www.easj.dk

Titel: BygningskonstruktørHat  

Semestre: 7Top up

ECTS-point: 210

Niveau: Professionsbachelor Professionsbachelor 

Varighed: 31/2 årTalebobbel

Steder: Næstved

PBA
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SIGNATUR

TÆTTERE PÅ DIG. TÆTTERE PÅ JOB.

viden.easj.dk

ErhvervsAkademiS j æ l l a nd EASJ.DK

facebook.com/easj.zibat EA SjællandErhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi Sjælland#easj #zibat

Tættere på viden. 

Tættere på vækst.

Her ses Erhvervsakademi Sjællands e-mail-signatur.
Illustrationen nederst til venstre kan variere.



12   ILLUSTRATIONER

ILLUSTRATIONER

Her er eksempler på grafiske illustrationer. Disse kan frit bruges.  (De er vektorbaserede, så de kan kopieres 
direkte fra denne pdf). 

54
97

2774

66
25

8
89

11

77

32
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54
97

2774

66
25

8
89

11

77

32

ILLUSTRATIONER
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FOTOS

For alle anvendte fotos gælder det, at vi ønsker at fortælle EASJ’s gode historier og signalere vores styrker 
gennem vores visuelle identitet. Tænk i enkle, stærke og direkte kommunikerede fotos. Undgå oversigtsfotos 
i et forsøg på at få alt med. Disse gyldne regler gælder for fotos i alle sammenhænge: Tryk, online, sociale 
medier, etc. 

ANVENDELSE
Billederne er en vigtig del af layoutet og må gerne være så store som muligt. Gerne helsidesbilleder, og hvis 
der er personer, så gerne med et citat.

Fotos må beskæres frit. Undgå for kraftige beskæringer, der kan ødelægge billedkompositionen.
Ved valg af foto til forsiden, bør man udvælge det enkle og forståelige, frem for et foto med mange detaljer.

Billeder til web skal være i bredformat.

Anvend kun fotos, som EASJ har rettigheder og tilladelse til at anvende. Gengivelse af EASJ’s fotos og andre 
materialer skal kommunikeres til EASJ’s Kommunikation & Marketing-afdeling, for godkendelse/aftale - se 
www.easj.dk/presse-logo/

XXXXXXXX   2322   FINANS OG ØKONOMI

Daglig kontakt med kunder i pengeinstitutter, revi-
sionsfirmaer og realkreditinstitutter stiller krav om 
imødekommende og ansvarlig rådgivning. Det sam-
me gælder inden for ejendomsadministrationer og 
i ejendomsmæglerbranchen. Det kræver forståelse 
og indsigt i økonomi og finansiering, og den indsigt 
og forståelse får du med en akademiuddannelse i fi-
nansiel rådgivning. 

En uddannelse i finansiel rådgivning klæder dig på til 
et job inden for investering og finansiering og kvalifi-
cerer dig til selvstændigt at analysere, planlægge og 
gennemføre løsninger inden for området. 

Med efteruddannelse i finansiel rådgivning får du et 
fagligt og metodisk grundlag for at analysere for-
skellige problemstillinger, og med denne uddannelse 
har du mulighed for at blive certificeret ejendoms-
mægler. 

Du kan vælge mellem fire uddannelsesretninger:
• Realkredit og bank
• Ejendomsmægler 
• Revision 
• Uden profil

NIVEAU
En akademiuddannelse svarer til en kort videregåen-
de uddannelse.

OPTAGELSESKRAV 
Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddan-
nelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsva-
rende forudsætninger.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Obligatoriske moduler:
Erhvervsjura i den finansielle sektor 10 ECTS
Samfundsøkonomi  10 ECTS

Retning specifikke moduler:
Ejendomshandel I 10 ECTS
Ejendomshandel II 10 ECTS
Virksomhedens investering og finansiering 10 ECTS
Analyse af regnskabsdata 10 ECTS
Revision og årsrapporter 10 ECTS
Data, marked og afsætning 10 ECTS
Omsætning af fast ejendom 10 ECTS
Finansielle forretninger 10 ECTS

Valgfri moduler:
Boligfinansiering og –rådgivning 10 ECTS
Årsrapport og virksomhedsanalyse 10 ECTS

Afgangsprojekt 10 ECTS

FINANSIEL 
RÅDGIVNING

AKADEMIUDDANNELSE I 

ALLE VORES EFTERUDDANNELSESUNDERVISERE TAGER 
JÆVNLIGT UD I DE LOKALE VIRKSOMHEDER FOR AT FØLGE 

MED I, HVAD DER SKER DERUDE, OG FOR AT UNDERSØGE, OM DEN 
EFTERUDDANNELSE, VI BEDRIVER, RENT FAKTISK GIVER MENING I 
FORHOLD TIL VIRKSOMHEDERNES BEHOV. DET ER ESSENTIELT 
FOR MIG SOM STUDIELEDER AT SIKRE, AT VI HAR EN TÆT 
RELATION TIL ERHVERVSLIVET.  

MICHAEL BAGER
Studieleder, efteruddannelse, EASJ Næstved

FAKTA

Omfang: 60 ECTS

Byer: Næstved og Roskilde 

BEMÆRK: Tilmelding foregår via 
www.finanstilmelding.dk

52   XXXXXXXX XXXXXXXX   53

AKADEMIUDDANNELSE 
I SUNDHEDSPRAKSIS  

Obligatoriske moduler

Professionel praksis

Kvalitetsudvikling og dokumentation

AKADEMIUDDANNELSE 
I ERNÆRING

Obligatoriske moduler

Ernæring og sundhed

Mad- og måltidsproduktion

Fødevaresikkerhed 

Ledelse og økonomi

SUNDHED OG 
VELFÆRD

06
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VIDEO

Ved videoproduktion i EASJ skal følgende grafiske elementer anvendes til intro, outtro og namebar. Kontakt 
Kommunikation & Marketing for at få tilsendt de påkrævede video-, grafik-, og lydfiler. 

Rekvirer grafiske elementer og videofiler via Kommunikation & Marketing på EASJ, se www.easj.dk/presse-lo-
go/ Video skal godkendes af samme afdeling inden distribution.

Outro

Namebar

Video: Eksempel på brug af namebar



FARVEKODER

Rød
#d52b1d

rgb(213,43,30)

Grøn
#254745

rgb(37,67,71)

Mørk grå
#666666

rgb(102, 102, 102)

Lys grå
#eff1f3

rgb(239,241,243)

Sort
#00000

rgb(0,0,0)

Farver der bliver gjort brug af på EASJ.DK 
og hvordan de skal bruges 

GRØN: 
optræder kun som 
små grafiske element-
er som f.eks. linjer/
streger som deler 
elementer på siden 
eller som baggrund på 
boks elementer

MØRK GRÅ: 
brødtekstens primære 
farve på easj.dk

Titler og overskrifter 
bruger en sort farve.

RØD
Primære CTA farve. 
Denne bliver brugt 
til elementer der skal 
fange brugerens blik 
og hjælpe til at nav-
igere brugeren rundt 
på sitet. Bruges på 
knapper, ikoner, grafik 
og baggrund på boks 
elementer

LYS GRÅ
En farve der er med til 
at skabe lette over-
gange og et modspil 
til de ellers kraftige 
farver. Bruges som 
baggrund på header 
og baggrund på ac-
cordion tabs og boks 
elementer

16   HJEMMESIDE – WEB

HJEMMESIDE – WEB

FARVEKODER

RØD
Primære ’call-to-acti-
on’-farve. Denne bliver 
brugt til elementer, 
der skal fange bruge-
rens blik og hjælpe til 
at navigere brugeren 
rundt på sitet. Bruges 
på knapper, ikoner, 
grafik og baggrund på 
bokselementer.

GRØN
Optræder kun som 
små grafiske elemen-
ter som fx linjer eller 
streger, som deler 
elementer på siden 
eller som baggrund på 
bokselementer. 

LYS GRÅ
En farve der er med til 
at skabe lette over-
gange og et modspil 
til de ellers kraftige 
farver. Bruges som 
baggrund på header 
og baggrund på accor-
dion-tabs og boksele-
menter. 

MØRK GRÅ
Brødtekstens primære 
farve på easj.dk

Titler og overskrifter 
bruger en sort farve. 
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SKRIFTTYPE WEB

 OPEN SANS
bold 

OPEN SANS
regular

Paragraf lille: font størrelse: 13px  -  skrifttype: open sans: regular

Paragraf stor: font størrelse: 15px  -  skrifttype: open sans: semibold  / weight: 600

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal 
dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse 
ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles stort uden 
brug fra presse. I en kant af landet går der blandt om, at de vil

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal 
dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og 
de kan optimeres fra oven af at formidles stort uden brug fra presse. I 
en kant af landet går der blandt om, at de vil

• kant af landet går der blandt om, at de.

• formidles stort uden brug fra presse. 

• I en kant af landet går der blandt om, 

• at de vil sætte den over forbehold for 
tiden.

HJEMMESIDE TITEL H1
HJEMMESIDE TITEL H2

HJEMMESIDE H3

H1: size-40px /  open sans: bold

H2 size-25px  /  open sans: bold

H3 size-15px  /  open sans: bold

eksempel på punktopstilling:

HJEMMESIDE – WEB

SKRIFTTYPE WEB
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BILLEDER/MÅL

Header slider billede dimensioner

945px

260px

Kolonne mål:

1 kolonne: 315px
2 kolonner: 630px
3 kolonner: 950px

IKONER

HJEMMESIDE – WEB

IKONER

BILLEDER/MÅL

Kolonnemål:

1 kolonne: 315px
2 kolonner: 630px
3 kolonner: 950px
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BRUG

Footer element på EASJ.dk

Accordion element på EASJ.dk Citat element på EASJ.dk

Søgefilterings tabs på forside og undersider

HJEMMESIDE – WEB

BRUG

Søgefiltreringstabs på forside og undersider

Accordion-element på easj.dk Citat-element på easj.dk

Footer-element på easj.dk
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Header/CTA/Søgefiltrering på Forside 

BRUG

HJEMMESIDE – WEB

Header/CTA/Søgefiltrering på ForsideBRUG



HJEMMESIDE – WEB   21

BRUG
Header/indhold/sidebar på Udbudsside 

HJEMMESIDE – WEB

Header/indhold/sidebar på UdbudssideBRUG
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Søgefiltrering på kontakt

BRUG

HJEMMESIDE – WEB

Søgefiltrering på kontaktBRUG
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Søgefiltrering på kontakt

BRUG
Ikonbrug/indhold/sidebar på undersider 

HJEMMESIDE – WEB

Ikonbrug/indhold/sidebar på undersiderBRUG
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EKSEMPLER PÅ WEB

Webbanner

Webbanner

Webbanner

Webbanner
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EKSEMPLER PÅ 
ANNONCER

Annonce - helside: 266 x 365 mm

Du kan drage mange paralleller mellem fodbold og virksomhedsledelse. 

For begge gælder det, at der i dit team, skal være den rette sammensætning af kompetencer. 

På EASJ ved vi, at virksomheder løbende udvikler sig, lige såvel som deres omverden gør det. 

Det betyder, at du har brug for at opkvalificere dit team med nye komapetencer for at sikre 

vækst fremadrettet. Derfor tilbyder vi en lang række forløb der effektivt opkvalificere dit team, 

så du ikke behøver at lave udskiftninger.

Skal vi efteruddanne dig eller dine kolleger? 
Kontakt os og få tilsendt vores nye katalog. 

UDSKIFTNING ELLER 
OPKVALIFICERING 

Pia Madsen, pima@easj.dk

Tlf. 50 76 28 34

www.easj.dk/efteruddannelser

LÆS MERE PÅ

EASJ.DK
/EFTERUDDANNELSER

ErhvervsAkademiS j æ l l a nd

Annonce - helside: 266 x 365 mm

Facebook.com/easj.zibat #easj #zibat

EA Sjælland Erhvervsakademi SjællandErhvervsakademi Sjælland

LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

UNDGÅ PRAKSISCHOK MED EN VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSE FRA ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND 
Vi formidler viden på højt teoretisk niveau og forankre det i 

konkrete, praktiske og virksomhedsnære udfordringer.

Hos os lærer du af erhvervslivet, og de lærer af dig. Det er 

uddannelse tæt på job. 

Du kan læse autoteknolog, logistikøkonom, produktions-

teknolog og 22 andre, virksomhedsrettede fuldtidsuddan-

nelser. Plus en lang række fleksible efteruddannelsesforløb.

UNDGÅ PRAKSISCHOK

TÆTTERE PÅ DIG 
TÆTTERE PÅ JOB

Kom og hør hvad vi laver

• Bliv opdateret på mulighederne for kompetencegivende efteruddannelse 
• Få sparring på din forretningsidé af undervisere og studerende fra PBA  

Innovation og Entrepreneurship
• Backgammonturnering v. Suits4you (brætspilscafé) 
• Tale med virksomheden SPIR (nystartet) om markedsføring  
• Bygningskonstruktører viser modeller og dronevideooptagelser 
• Internationale studerende serverer nepalesiske specialiteter 
• Se og prøv kinesisk origami

Vi glæder os til at møde dig på kulturnatten den 7. oktober. 

MØD ERHVERVSAKADEMI SJÆLLANDS 
UNDERVISERE OG STUDERENDE
Næstved Kulturnat den 7. oktober 2016

Vi er ved kulturhuset og på pladsen ved Smedjen/indgang til kulturhuset 
på Grønnegade Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved fra 19.00-22.00.

GRATIS 
PØLSER OG 

KAFFE

LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

Annonce - helside: 170 x 225 mm

OPGRADER DIG TIL
PRODUKTIONSTEKNOLOG

UNDERVISNINGEN OG PRAKTISK INFO

•  Undervisning 2 aftener om ugen i 20 uger (16:00 – 20:00).

•  Undervisningsforløbet afsluttes med afgangsprojekt, eksamen, og du får dit 

uddannelsesbevis.

•  Ved uddannelsesstart får du en bogpakke og en bærbar PC med den  

nyeste version af CAD Autodesk Inventor Professional.

•  Deltagerprisen er kr. 19.500, som kan søges via din kompetencefond.

INFORMATION OG TILMELDING PÅ WWW.EASJ.DK/OPGRADERING

Kontakt Henrik Lund på helu@easj.dk

Kursusstart den 1. marts 2017

ER DU MASKINTEKNIKER ELLER TEKNISK DESIGNER MED 
5 ÅRS RELEVANT ERHVERVSERFARING, KAN DU BLIVE 
PRODUKTIONSTEKNOLOG PÅ CA. 28 UGER *

ErhvervsAkademiS j æ l l a nd

* Når du tilmelder dig opgraderingsforløbet til  
Produktionsteknolog, foretager vi en real- 
kompetencevurdering som adgang til forløbet.  
Realkompetencevurderingen er gratis.  
Du kan søge din kompetencefond om deltagerprisen.

SLAGELSE

LÆS MERE PÅ

EASJ.DK
/ OPGRADERING

Annonce - helside: 210 x 275 mm
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Annonce - halvside: 185 x 120 mm

IPP er en akademiuddannelse, der træner dig i at føre virksomhedens
gode ideer ud i livet i praksis.

Innovation er ofte nøglen til vækst: Akademiuddannelsen i Innovation, 
produkt og produktion* kvalificerer dig til at analysere, planlægge og 
vurdere problemstillinger inden for innovation og produktionsoptime-
ring i private og offentlige virksomheder i både Danmark og udlandet.

Vores uddannelser er statsgodkendte og du får ECTS-point, for hvert 
modul, du gennemfører. 

* Akademiuddannelsen IPP  tages sideløbende med din karriere. Uddannelsen tager

udgangspunkt i praksis, så du kan anvende din ny viden med det samme.

FRA IDÉ TIL PRODUKTION
INNOVATION, PRODUKT OG PRODUKTION – IPP 

TÆTTERE PÅ DIG 
TÆTTERE PÅ JOB

LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

Annonce - halvside: 185 x 120 mm

God ledelse handler ikke kun om 
instinkt eller vilje. Ledelse er også 
et håndværk med værktøjer, der 
gør dig i stand til at analysere, 
planlægge og udføre ledelse.

En akademiuddannelse i ledelse* er 
din mulighed for at blive en endnu 
bedre leder. Til gavn for dine med-
arbejdere, din virksomheds resulta-
ter og din personlige udvikling.

Vores uddannelser er statsgod-
kendte og du får ECTS-point, for 
hvert modul, du gennemfører. 

* Akademiuddannelsen i Ledelse tages si-

deløbende med din karriere. Uddannelsen 

tager udgangspunkt i praksis, så du kan an-

vende din ny viden med det samme.

ER DU LEDER – ELLER PÅ VEJ TIL ET LEDERJOB?
GOD OG KOMPETENT LEDELSE GIVER RESULTATER – PÅ ALLE BUNDLINJER

TÆTTERE PÅ DIG 
TÆTTERE PÅ JOB

LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

SYV PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER
18 TOÅRIGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Erhvervsakademi Sjælland er leverandør 
af videregående uddannelser, der er tæt 
på praksis i det virkelige erhvervsliv.

Vi bor i Roskilde, Næstved, Køge, 
Slagelse og Nykøbing F.

Uddannelser Inden for:
• It
• Kommunikation
• Teknik
• Økonomi

ErhvervsAkademiS j æ l l a ndTÆTTERE PÅ DIG 

TÆTTERE PÅ JOB 

LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

Annonce: 160 x 120 mm

EKSEMPLER PÅ 
ANNONCER
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Folder - for- og bagside

Folder - indersider

Studiesekretær på Erhvervsakademi 
Sjælland Campus Næstved
Pia Jensen
pije@easj.dk
50762652

Studiesekretær på Erhvervsakademi 
Sjælland Campus Roskilde
Ena Nielsen
enni@easj.dk
50762657

INFORMATION VEDR. 
KOMPETENCEFOND OG 
FINANSIERING
Faglig sekretær hos Dansk Metal
Erling Jensen
erling@danskmetal.dk
33632310

ØVRIGE RELEVANTE EFTER- OG 
VIDEREUDDANNELSER
Erhvervsakademi Sjælland udbyder 
efter- og videreuddannelser inden 
for it, ledelse og de merkantile om-
råder. Af andre fagrelevante efter og 
videreuddannelser kan bl.a. nævnes 
akademiuddannelsen i informations-
teknologi.

Se www.easj.dk/efteruddannelser.

FOR VIRKSOMHEDER
Vi kommer gerne på virksomheds-
besøg, og uddannelser og virksom-
hedsmoduler kan tilpasses behovet i 
din virksomhed.

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 
GENERELT
efteruddannelse@easj.dk
50762600

AKADEMIUDDANNELSEN
I INNOVATION, PRODUKT
OG PRODUKTION

FAGLIGT RELEVANT

 VIDERE-
UDDANNELSE
FOR FAGLÆRTE

KONTAKT

LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

ErhvervsAkademiS j æ l l a ndErhvervsAkademiS j æ l l a nd

INDHOLD
Produktionsoptimering og innovati-
on er ofte nøglen til vækst og orga-
nisationsudvikling, men det kan være 
en svær disciplin at gøre sig sine 
første erfaringer med. For hvordan 
vurderer man de gode ideer omkring 
produktionsoptimering og fører dem 
ud i livet?

Akademiuddannelsen i Innovation, 
produkt og produktion kvalificerer 
dig til at analysere, planlægge og 
vurdere problemstillinger inden for 
innovation og produktionsoptime-
ring i private og offentlige virksom-
heder i både Danmark og udlandet. 
Du lærer at kombinere viden om in-
novation, produktion og produktud-

vikling og at samarbejde med andre 
med en anden uddannelsesmæssig, 
sproglig og kulturel baggrund.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Akademiuddannelsen i Innovation, 
produkt og produktion består af ob-
ligatoriske og valgfrie moduler på 
henholdsvis 40 og 10 ETCS-point 
samt et afsluttende projekt på 10 
ETCS point. I alt giver uddannelsen 
60 ETCS-point.

ECTS er en fælleseuropæisk stan-
dard, der kan bruges til at overføre 
sine point fra én videregående ud-
dannelse til en anden i Danmark eller 
udlandet. 60 ETCS-point svarer til et 
års fuldtidsuddannelse.

Som faglært har du muligheden for at dygtiggøre dig med en videregående
 uddannelse. Akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion giver 
dig og din virksomhed ny viden, redskaber til at optimere jeres produkter og 
arbejdsgange og til at være innovative.

UDDANNELSE OG JOB 
– SIDELØBENDE
På akademiuddannelsen uddanner du  
dig på deltid. Du kan således både 
passe dit arbejde og studere ved si-
den af. Du vælger selv, om du vil tage 
hele uddannelsen eller blot nogle en-
kelte moduler. Vælger du at tage hele 
akademiuddannelsen, tager det tre 
år.

DIN ØKONOMI UNDER 
UDDANNELSEN
Du kan få din virksomhed til at betale 
uddannelsen, men som lønmodtager
kan du ofte søge støtte via din over-
enskomstbestemte kompetencefond.
Fonden kan finansiere deltagerbe-
talingen og give delvis løntabsgodt-
gørelse. Derudover kan du søge om 
refusion fra Statens Voksen Uddan-
nelsesstøtte (SVU).

SVU-satsen svarer til 80 % af den hø-
jeste dagpengesats og kan udbetales
til dig eller din virksomhed, hvis du 
får fuld løn under uddannelsen og i 
øvrigt er berettiget til støtte.

ADGANGSKRAV
For at blive optaget på en akademi-
uddannelse skal du have to års rele-
vant erhvervserfaring samt en fag-
lært eller en gymnasial uddannelse.

START OG PRIS
For priser og starttidspunkter se 
www.easj.dk/kursuskalender

TILMELDING
Tilmelding foregår via 
www.easj.dk/kursuskalender

MULIGE MODULER

Kvalitet/miljø/sikkerhed
(10 ECTS)

Innovationsledelse
(10 ECTS)

Iværksætteri i praksis
(10 ECTS)

I alt 10 ECTS

AFGANGSPROJEKT

Uddannelsen 
afsluttes med et  
afgangsprojekt, hvor 
du har mulighed for 
at gå i dybden med 
et eller flere emner 
fra grundmodulerne.

10 ECTS

AKADEMIUDDANNELSEN I INNOVATION, PRODUKT OG PRODUKTION. 
RETNING: PRODUKTION!

OBLIGATORISKE 
MODULER

Projektledelse (10 ECTS)

Anvendt økonomi (5 ECTS)

Kvalitetsoptimering
med Six Sigma (10 ECTS)

Organisering (5 ECTS)

Produktionsoptimering 
(10 ECTS)

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
TAG EN

TÆT PÅ DIG 
TÆT PÅ JOB
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LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

SHOOT FOR 
THE MOON!

EVEN IF YOU MISS 
YOU’LL LAND 

AMONG 
THE STARS

UDVIKLINGSPROGRAM 
PÅ FINANSØKONOMUDDANNELSEN

TALENT
Som deltager i programmet kan du 
forvente:
• en masse spændende oplevelser
• stor faglig og personlig udvikling
• ekstra studieaktivitet (svarende til 
 4-5 timer om ugen i gennemsnit)

Du skal derfor:
• Være engageret og topmotiveret 
• Være parat til at yde dit bedste
• Opfylde kriterierne for at deltage i 

programmet

Antal deltagere: max. 10                                         

SÅDAN SØGER DU
Skriv en motiveret ansøgning til 
koordinatoren for programmet 
Lektor Helene Johansen hejo@easj.dk

Ansøgningen skal vedlægges 
følgende:
• En motiveret ansøgning
• Karakterudskrift fra 1. semester samt 
• Eksamensbevis fra adgangsgivende 

eksamen

Senest den 01.12. 2015

I vurderingen af ansøgningen vil der 
lægges vægt på følgende kriterier:
• Akademiske resultater
• Undervisernes indtryk 
• Tilstedeværelse og deltagelse i 
 undervisningen
• Gennemførelse af projekter 
 og bundne forudsætninger

Brochure – for- og bagside: Bemærk at fotoet går helt om på bagsiden, og teksten på 
bagsiden er i et transparent felt.

Brochure – opslag: Eksempel på opslag i en brochure

JEG HAR LÆRT OM, HVORDAN MAN PROGRAMMERER, HVOR MAN 
KAN BRUGE PROGRAMMERING I VIRKSOMHEDER, OG HVILKE SYSTEMER 

MAN KAN LAVE. JEG KAN STADIG BLIVE BEDRE TIL PROGRAMMERING, 
MEN JEG FØLER, AT JEG RYKKER MIG MEGET. JEG ER GLAD FOR, 
AT VI TAGER EN TING AD GANGEN OG LÆRER, HVORFOR VI SKAL GØRE, 
SOM VI GØR. DET MOTIVERER MIG MEGET, AT JEG VED, AT DER ER STOR 
SANDSYNLIGHED FOR, AT JEG KOMMER DIREKTE I JOB BAGEFTER.

DANIEL BONNEMOSE HANSEN 
Studerer datamatiker

WEBUDVIKLING

Som professionsbachelor i webudvikling får du styr på 
det web, der møder den enkelte bruger på internettet 
og de systemer og ordregange, der ligger bagved. På  
Webudvikling arbejder vi praksisorienteret i tæt 
samarbejde med virksomheder, så du får erfaring 
med den virkelige verdens webudfordringer, mens 
du uddanner dig. 

KARRIEREVEJE
En professionsbachelorgrad i webudvikling er en 
adgangsbillet til flere spændende karriereveje – 
både i offentlige og private virksomheder. Virk-
somheder har brug for webudvikling inden for alle  
deres it-systemer og i deres webkommunikation. Og 
her er du eksperten, der kan løfte opgaven og skabe 
bedre brugeroplevelser for virksomhedens målgrup-

per. Du vil typisk finde en karriere inden for konsu-
lentvirksomheder, reklame- og webbureauer eller i 
en privat virksomheds it-afdeling.

UDDANNELSENS VÆRKTØJSKASSE
Du får et grundigt kendskab til en lang række avan-
cerede it-systemer og programmeringssprog, XML, 
databaser, udviklingsmiljøer, CMS, digital æstetik og 
medieteknologier. Du lærer at analysere og anven-
de forskellige it-systemer samt arbejde på tværs af 
it-platforme, medier og applikationer. Desuden får 
du kompetencer til at planlægge virksomheders 
it-systemer, som for eksempel kunde databaser, la-
gerstyringssystemer, bogholderi og online handels- 
og salgssystemer.

Vær med til at forme det største globale kommunikationsværktøj – internettet. Få styr på at 

designe og konstruere til web og bliv specialist i internettet – både i frontend og backend.

FAKTA OM UDDANNELSEN

 i Titel: Webudvikling

Grad: PBA i Webudvikling

Varighed: 1 1/2 år 

Semestre: 3 

ECTS-point: 90

VIDSTE DU, AT ERHVERVSAKADEMI 

SJÆLLAND VANDT PRISEN SOM 

DANMARKS MEST ENTREPRENANTE 

UDDANNELSES INSTITUTION 2015?

EKSEMPLER PÅ TRYK
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Faktaark - forside

Erhvervsakademiuddannelsen til multimediedesigner er 
for dig, der ønsker at arbejde kreativt med digital kom-
munikation, medier, grafik og interaktivt design. Du får 
teknisk viden og færdigheder, som du fra dag ét kan 
bruge i konkrete, praktiske og virksomhedsnære pro-
blemstillinger.

Som multimediedesigner har du mange jobmulighe-
der inden for it- og medieområdet samt i den grafiske 
branche. Du kommer til at arbejde med for eksempel 
strategisk formidling og markedsføring, brugertests, in-
novation, konceptudvikling, design og visualisering, vi-
deoproduktion, webudvikling og databaser.

I Køge kan du vælge at tage din uddannelse på dansk 
eller engelsk. I Slagelse og Nykøbing F udbydes uddan-
nelsen på dansk.

ADGANGSKRAV 
• En gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF) 

med engelsk på minimum C-niveau og enten matema-
tik eller erhvervsøkonomi på C-niveau

• Erhvervsuddannelsen Data- og kommunikationsud-
dannelsen (med specialer), fotograf, mediegrafiker 
(trin 2), teknisk designer, grafisk tekniker, har læst di-
gital media eller er uddannet fra film og tv-produkti-
onsuddannelsen.

• Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk på 
C-niveau og enten matematik eller erhvervsøkonomi 
på C-niveau

• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med en-
gelsk på C-niveau

I  forlængelse af bestået multimediedesigneruddannel-
sen kan du bygge videre med en Top Up professions-
bachelor.
Du kan vælge følgende:
• Webudvikling (TOP UP PBA)
• Digital konceptudvikling (TOP UP PBA)
• Innovation & Entrepreneurship (TOP UP PBA)

Få job inden for: Webprogrammering • Web & grafisk design • 
Markedsføring • Videoproduktion

BLIV 
MULTIMEDIEDESIGNER

LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

TÆTTERE PÅ DIG 
TÆTTERE PÅ JOB

Faktaark - bagside

Erhvervsakademi Sjælland uddanner til job i erhvervs-
livet. Vi formidler viden på højt teoretisk niveau og for-
ankrer læringen i konkrete, praktiske og virksomheds-
nære problemstillinger. Hos os lærer du af erhvervslivet. 
Og de lærer af dig. Det er uddannelse tæt på job.

FULDTIDSUDDANNELSER

BYGNINGER & INSTALLATION
Bygningskonstruktør (PBA)
Byggetekniker
EL-installatør
VVS-installatør

HANDEL, MARKED & FINANS
Handelsøkonom
Finansøkonom
Markedsføringsøkonom
International handel og markedsføring (TOP-UP PBA)

IT, WEB & MULTIMEDIER
Datamatiker
Digital konceptudvikling (TOP-UP PBA)
Multimediedesigner
Webudvikling (TOP-UP PBA)

JORDBRUG & HAVE/PARK
Have- og parkingeniør (PBA)
Jordbrugsteknolog
Jordbrugsvirksomhed (TOP-UP PBA)

MAD & MEDICIN
Ernæringsteknolog
Fødevareteknolog
Laborant
Procesteknolog

MANAGEMENT, LOGISTIK & SERVICE
Administrationsøkonom
Logistikøkonom
Serviceøkonom

TEKNIK & AUTOMATION
Autoteknolog
Produktionsteknolog

INNOVATION
Innovation og entrepreneurship (TOP-UP PBA)

EFTER-OG VIDEREUDDANNELSER

• Akademiuddannelse i ledelse
• Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning
• Akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring
• Akademiuddannelse i International handel og 

markedsføring
• Akademiuddannelse i Retail
• Akademiuddannelse i International transport og 

logistik
• Akademiuddannelse i Kommunikation og formidling
• Akademiuddannelse i Informationsteknologi
• Akademiuddannelse i Sundhedspraksis
• Akademiuddannelse i Ernæring
• Akademiuddannelse i Hygiejne og rengøringsteknik
• Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og 

fødevareteknologi
• Akademiuddannelse i Innovation, produkt og 

produktion 

• Diplomuddannelsen i ledelse
• Diplomuddannelse i Bioteknologi, procesteknologi 

og kemi

#easj #zibat

Facebook.com/easj.zibat

EA Sjælland

Erhvervsakademi Sjælland

Følg os på...

VIDSTE DU, AT FONDEN 

FOR ENTREPRENØRSKAB 

HAR  KÅRET EASJ TIL 

DANMARKS MEST INNOVATIVE 

UDDANNELSESINSTITUTION I 

2015?

LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

SERVICEØKONOM
 OPLEVELSESØKONOMI 

 INNOVATION

 UDVIKLING

ErhvervsAkademiS j æ l l a nd

Kom til informationsmøde 2. marts 2017 klokken 17.00
Sted: Lyngvej 19, 4600 Køge

TÆTTERE PÅ DIG 

TÆTTERE PÅ JOB 

•  GRATIS PARKERING  

•  TÆT PÅ MOTORVEJ OG S-STATION  

facebook.com/easj.zibat

www.easj.dk

Lene Knudsen, lekn@easj.dk 

Mobil 50762626

VIL DU VIDE MERE?

Flyer

AU I HYGIEJNE OG 
RENGØRINGSTEKNIK
En ny deltidsuddannelse ser dagens lys

Er du ansat indenfor den private eller off entlige rengøring som fx serviceassistent, 
rengøringsinstruktør, teamleder, planlægningsmedarbejder, underviser/træner eller 
serviceledere. 

Har du lyst til at få større viden og bedre jobmuligheder? 
– Så kan du have glæde af denne videregående deltidsuddannelse

LÆS MERE PÅ

EASJ.DK

ErhvervsAkademiS j æ l l a nd

Plakat
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BREVLINJE
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facebook.com/easj.zibat EA SjællandErhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi Sjælland

EASJ.DK

#easj #zibat

EASJ.DK

easj@easj.dk+45 5076 2600 www.easj.dk

EASJ.DK

easj@easj.dk+45 5076 2600 www.easj.dk

EASJ.DK
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Zealand Instituteo f  B u s i n e s s  a n d  T e c h n o l o g y

YOUR TAKE-OFF 
FOR A BETTER 

CAREER

Konvolutter C5 – med eller uden rude: 
162 x 229 mm

Brevpapir: A4

Visitkort: Forside med dansk tekst - 
bagside med engelsk tekst. 85 x 55 mm

Konvolutter C4 – med eller uden rude: 
229 x 324 mm
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