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EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Under

visningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og politikker, der ligger til 

grund for skolens udbud af voksen- og efteruddannelse. Politikken bygger på skolens vision, mis

sion og hovedstrategier, herunder de udmeldte politiske målsætninger og imødekommelse af ar

bejdsmarkedets behov og efterspørgsel i en bred forstand. 

EUC Nord udbyder udover voksen- og efteruddannelse under Lov om åben uddannelse også 

Indtægtsdækket virksomhed og søger midler fra Regional- og Socialfondsmidler til finansiering af 

aktiviteter, når dette er relevant og muligt. Dette sker normalt i samarbejde med andre aktører på 

området fx Nordjyske Erhvervsskoler. 

Endvidere søges nationale og internationale uddannelsesaktiviteter i henhold til licitation etc. 

Metoder til at opfange regionale arbejdsmarkedsbehov 

På EUC Nord har markedschefen ansvaret for opgaverne og deltager i relevante møder samt 

samarbejder tæt med vores uddannelseschefer, der har ansvaret for uddannelsesaktiviteterne på 

skolen. 

VEU Center Nord blev nedlagt pr. 31.12.2018, og på EUC Nord vil en stor del af opgaverne 

fremover blive varetaget i samarbejde med de øvrige skoler i Region Nordjylland i samarbejdet 

Nordjyske Erhvervsskoler. VUC Nordjylland er ikke en del af Nordjyske Erhvervsskoler, men de 

vil blive inddraget, når det er relevant. 

Vi samarbejder med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Erhvervshus Nordjylland, det Regionale 

Arbejdsmarkedsråds koordinationsforum, lokale beskæftigelsesråd, kommuner, A-kasser, fagfor

eninger og lokale erhvervscentre. 

Samarbejdet handler overordnet set om at uddannelsesinstitutionerne understøtter virksomhe

dernes rekruttering af medarbejdere med de nødvendige kompetencer og kvalifikationer og her

under løbende udvikling af kursusudbuddet. 

EUC Nord udvikler løbende organisationen, så den er i stand til at møde de regionale arbejds

markedsbehov og indfri de krav, som erhvervslivet stiller til en moderne og dynamisk skole. Der 

lægges vægt på hurtig omstillingsparathed, når konjunkturer ændrer sig med ændrede behov for 

efter- og videreuddannelse til følge. 

EUC Nord har etableret en Markedsudviklingsafdeling med en Markedschef. Til afdelingen er 

knyttet virksomhedskonsulenter med et bredt kompetencemæssigt sigte. Herudover er der fag

specifikke konsulenter i uddannelsesafdelingerne, som arbejder tæt sammen med Markedsud

viklingsafdelingen. Afdelingens hovedopgave er at føre strategien om markedsorienteret kunde

behovsafdækning ud i livet. Med daglig kontakt til et stort antal virksomheder og medarbejdere 












