
M I N I G U I D E 
til Kursusguiden



Find din  
efter uddannelse med 
kursusguiden

Med Kursusguiden kan du få hjælp til at  
finde kurser og anden efter uddannelse  
i den danske kursusjungle. 
 
Søg imellem over 14.000 kurser og  
efteruddannelser i Danmarks  
største kursusdatabase.

Du kan bl.a
1  Søge og tilføje til din ønskeliste imellem 14.000 kurser og  

uddannelser

2  Få hjælp til at finde og afholde et skræddersyet kursus hos din  
virksomhed

3 Få tilsendt tilbud udfra dine ønsker

Vi er her for dig, så giv os et kald på tlf. 33 98 60 80 eller  
fang os i chatfunktionen.

Det er vigtigt at du bestiller dit kursus igennem Kursusguiden, også 
selv om du har fundet kurset et andet sted.

Du kan altid afgive din bestilling på forsiden af kursusguiden eller  
ringe til os og afgive den telefonisk.

Når du bruger kursusguiden hjælper du din virksomhed med at blive 
bedre orienteret om hvilke kurser og kompetencer der købes igennem 
virksom heden og hvilke kursusleverandører der bruges.  
Det er også her at kurset bliver endeligt godkendt af din leder før det 
bestilles hos kursusleverandøren.



1   F O R S I D E

SØG KURSUS
Indtast et søgeord som skal ind
gå i kursusbeskrivelsen og brug 
filtreringsmulighederne til at gøre 
din søgning mere præcis.  
Du behøver ikke at skrive ordet 
“kursus” efter dit søgeord. 
 
Du behøver ikke at være  
logget ind.

SKIFT SPROG
Her kan du skifte imellem  
sprogene dansk og engelsk.

HJÆLP
Du kan altid ringe til os og få 
hjælp med kursus relevante 
spørgsmål eller sende os en 
mail på kursus@futurematch.dk. 
Du kan også chatte live med os.

Dansk/Engelsk



OPRET BRUGER 
Du behøver ikke at være logget 
ind for at søge i kursusguiden, 
men hvis du skal bestille et kursus 
kræver det at du har en profil.

 
SØG KURSUS
- har du et kursus du gerne vil 
have vi bestiller for dig så skriv 
det her, så sørger vi får det bliver 
tilskrevet, godkendt og bestilt.
 
- Har du brug for hjælp til at finde 
et kursus, så skriv det her.

2   F O R S I D E



JUSTER SØGNING
Brug filtreringsmulighederne til  
at finde dit kursus - sorter f.eks  
på kursusudbyder, lokation eller  
priser.

FAVORIT LEVERANDØR
Når du søger efter et kursus, så 
kan det være at nogle kursus
beskrivelser vil være markeret 
som en fortrukken leverandør  
og med en orange farve.  
Dette betyder at virksomheden 
foretrækker at du bruger denne 
leverandør frem for dem som 
ikke er markeret.

STJERNE MARKER
Du kan altid stjernemarkerer et 
kursus som gemmes under dine 
stjernemarkeringer hvor du i ro 
og mag kan læse dem igennem. 
Dine ledere kan se alle stjerne
markeringer og derved se om der 
er et behov blandt mange med - 
arbejdere til netop dette kursus.

HJÆLP
Vi sidder også altid klar til at  
hjælpe med spørgsmål  
vedrørende kurser og uddan  
nelser via vores chat agent.

3   S Ø G E S I D E



OPRET MATCH AGENT
Opret en match agent og få 
tilsendt kursusbeskrivelser som 
matcher dine ønsker.

SPØRGSMÅL TIL  
KURSUSUDBYDEREN
Mangler du en pris på kurset? 
Har du et spørgsmål til kursus
udbyderen, så kan du stille det 
her og få svar. Du modtager 
en mai så snart udbyderen har 
svaret på dit spørgsmål.

4   K U R S U S B E S K R I V E L S E N



5   L O G G E T  I N D

LOGGET IND
Når du er logget ind for første 
gang, så kan du under din profil 
ændre dit password til noget du 
bedre selv kan huske. 
 
Når du først er logget ind kan 
du fra menuen bl.a få adgang til 
dine stjernemarkeringer og se 
status på dine kursus bookinger 
og spørgsmål.

SAMTALER
Under din indbakke kan du læse 
og skrive beskeder til kursus
udbyderen og få svar med det 
samme.

Tlf 33 98 60 80
Mail: Kursus@futurematch.dk

HJÆLP
Du kan altid ringe til os og få 
hjælp med kursusrelevante 
spørgsmål eller sende os en 
mail på kursus@futurematch.dk. 
Du kan også chatte live med os.



Kursusguiden få hjælp på

Tlf 33 98 60 80

Mail: kursus@futurematch.dk


