
Fokus på ressourcer

Velkommen

NordVirk – en socialøkonomisk virksomhed 
Specialiseret i uddannelses- og virksomheds-
rettet kompetenceudvikling af personer med 
autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser. 

NordVirks IT forretningsdrift har fokus på både 
det miljømæssige og de menneskelige ressourcer, 
hvor køb og salg af refurbished IT er det centrale 
udgangspunkt.

NordVirks overordnede mål er at etablere flere 
og bedre uddannelses- og beskæftigelsesmulig-
heder til mennesker med autisme eller lignende 
udviklingsforstyrrelser.

Varighed og mødetid
Forløbets varighed og mødetid aftales med del-
tageren og sagsbehandler alt efter individuelle 
behov og kompetenceniveau.

”Alle deltagere skal bidrage til NordVirks forret-
ningsdrift med de ressourcer, de har til rådighed.”

Velkommen til NordVirk!

Nålemagervej 5 • 9000 Aalborg • CVR: 35 37 59 29

Læs mere på www.nordvirk.dk

NordVirk tilbyder følgende forløb:

Udviklings-
forløb
Observation og 
motivation. Et 
udviklingsforløb på 
2-12 uger afklarer, 
hvorvidt deltageren 
er aktivitets- eller 
uddannelsesklar, 
samt hvor meget 
pædagogisk støtte 
der er behov for.

Uddannelses- og virksom-
hedsrettet træningsforløb
Aktivitetsklar træningsforløb i NordVirk 
er baseret på regulær arbejdstræning 
og uddannelsesaktiviteter inden for IT-
relaterede opgaver.  

STU 
NordVirks 3-årige særligt tilrettelagte 
ungdomsuddannelsestilbud (STU) er til 
aktivitetsparate unge mellem 16 og 25 år 
der har en særlig interesse for IT, lager og 
multimedie.

Ressourceforløb 
Kortlægger og styrker deltagerens mulig-
heder for med tiden at indgå i en form 
for beskæftigelse eller uddannelse inden 
for IT-området. Ressourceforløbet kan vare 
i 1-5 år.

Mentorstøtte
Mentorstøtte fra NordVirk er et in-
dividuelt tilrettelagt og struktureret 
pædagogisk tilbud til unge og voksne 
med autismespektrumforstyrrelser  eller 
lignende udviklingsforstyrrelser.
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Information

Kompetenceudvikling
Som led i det pædagogiske arbejde varetager 
deltagerne konkrete virksomhedsrettede opga-
ver. 

Aktivitetsparate deltagere kan blive job- eller 
uddannelsesklare samtidig med, at målgruppen 
bevarer og udvikler gode faglige og erhvervs-
mæssige kompetencer.

Hos NordVirk er de reelle arbejdstrænings-
opgaver delt op i tre værksteder, hvor der er 
mulighed for en progressiv udvikling.

Lagerværksted
Lagerværkstedet styrer logistikken og vare- 
flowet fra ankomst til salg. Værkstedet løser 
større og mindre wipe-og installationsopgaver, 
hvor der er er stor fokus på sporbarhed, kvalitet 
og processtyring/optimering. Der arbejdes både 
med simple basisopgaver og målrettet samle-
båndsarbejde.

• Registrering af indkomne varer
• Certificeret datasletning (Wipe) 
• Installation fra server (styresystem/drivere)
• Kvalitetskontrol
• Oprettelse af varer i lagerstyringsprogram
• Diagnosticering af PC, printer, telefoner 
• Adskillelse af computere til reservedele
• Kosmetisk klargøring af salgbart IT-udstyr
• Udfærdigelse af stok-lister
• Pakke og forsendelsesarbejde
• Kørselsopgaver
• Miljørigtig skrotning af udtjent IT-udstyr

PC-værksted
På PC-værkstedet arbejdes der med PC-service, 
fra butikskunder til online IT support. 
Derudover fungerer PC-værkstedet som 
NordVirks infrastrukturelle servicecenter, der 
sørger for arbejdsprocesserne på lageret 
kan fungere optimalt.

• Butik, kundebetjening og fakturering
• Interne og eksterne IT-serviceopgaver
• Reparation af computere
• Problemløsning og software-fejlfinding
• Installationsprocesser
• Fjernelse af virus, spyware og malware
• Intern netværkopbygning/vedligeholdelse
• Backup opgaver
• Udarbejde tilbud og gameropbygning

Multimedieværksted
Multimedieværkstedet påtager sig de fleste 
uddannelses -og udviklingsopgaver. Deltagerne 
har mulighed for at afprøve og øve individuel 
studieparathed- og studieforberedende 
færdigheder. Der vil være fokus på samarbejde, 
projektstyring og faglig integritet.

• Hjemmesidedrift
• Marketingopgaver
• Grafisk design
• Butiksindretning & visuelt udtryk
• Programmering og automatik
• Undervisning i bl.a. Adobe programmer
• 3D design og print

NordVirk - Fokus på ressourcer
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