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 ZoomTek - kurser hvor du lærer noget 

ZoomTek.dk har siden 2002 afholdt it-kurser i hele Danmark 

med primært store kendte virksomheder som kunder.  

  

Benhårde fokuspunkter giver højere indlæring, end hvad du kan 

forvente på tilsvarende kurser.  

  

ZoomTek har tekniske kurser, men også kurser i bl.a. Office-

pakken.  ZoomTek kan holde de 'umulige kurser', hvor kurser 

blandes og kundens øvrige systemer inddrages.   
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 ZoomTek - kurser hvor du lærer noget 

 

ZoomTek er stiftet af Søren Anderson 

i 2002.  

 

ZoomTek benytter flere instruktører 

med hver deres ekspertområde.  

 

Alle instruktører bliver testet med 

evalueringer, og alle instruktører står 

til rådighed for kunden før og efter 

kurset. 

 

Instruktøren har massiv 

konsulenterfaring i marken.  

 

Kurser afholdes i hele Danmark - 

enten på et hotel eller onsite hos 

kunden i et mødelokale. 

 

 Sikker afholdelse 

Alle kurser kan afholdes inden 30 dage - ellers er kurset gratis. 

Afholdelsesgarantien betyder, at du kan komme videre med din 

uddannelse. 

 

Læs mere om Afholdelsesgarantien her 

 

 

  

https://zoomtek.dk/praktisk-information/afholdelsesgaranti
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 Referencer 

Nedenfor ser du udsnit af referencer. Se den fulde liste her 

 

A.P. Møller Maersk 

Arla Foods 

ATP 

Bankdata 

Bagmandspolitiet 

Bestseller 

Carlsberg 

Codan Forsikring 

Coloplast 

Danmarks Radio 

Danmarks Statistik 

Dansk Supermarked 

Danske Bank 

DONG 

DSB 

Egmont 

Falck 

Flyvestation Værløse 

Forsvaret 

Grundfos 

IBM 

JP/Politiken 

Jysk 

KiMs (Orkla) 

KMD 

Kulturministeriet 

Københavns Energi 

Københavns Kommune 

Københavns Universitet 

Lejerbo 

Lidl Danmark 

Maersk Data 

Marinehjemmeværnet 

Miljøministeriet 

MT Højgaard 

Naturstyrelsen 

Nordisk Kabel og Tråd 

Novo Nordisk 

NETS 

PFA Pension 

PriceWaterhouseCoopers 

Radiometer 

Rambøll 

Region Midtjylland 

Region Nordjylland 

Region Syddanmark 

Rigsarkivet 

Rigshospitalet 

Royal Unibrew 

Rynkeby 

Saint Gobain 

Sanistaal 

SAS Institute 

Saxo Bank 

Siemens 

SKAT 

Statens Rigsarkiv 

Statens Serum Institut 

Syddansk Universitet 

TDC 

Teknologisk Institut 

Thule Air Base 

TopDanmark Forsikring 

Undervisningsministeriet 

Velux 

Vestas 

Viking Life Saving 

Århus Universitet 

https://zoomtek.dk/referenceliste


 

 

 Kursusoversigt 

ZoomTek udbyder kurser inden for en række kategorier.  

 

Er der et kursus, som ZoomTek ikke har, formidles der gratis 

kontakt til andre kursuscentre. Du kan derfor booke alle typer 

kurser gennem ZoomTek.  

 

Se kursusoversigt over alle kurser her 

 

 
 

 
  

https://zoomtek.dk/kurser
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 Instruktøren taler med alle kursister 

Før kurset taler instruktøren med alle kursister. Instruktøren 

inddrager kundefiler, mikser indhold og gradbøjer niveau. Der 

bruges meget tid på denne visitering. 

 

Læs mere om tilpasning før kurset 

 

 Hands-on og kurser i øjenhøjde 

ZoomTek benytter ikke 600 PowerPoint slides. Kurser er baseret 

på massiv teori og efterprøvning med hands-on øvelser. 

Kundens cases inddrages. Instruktøren tør gå uden for 

agendaen. 

 

 Gratis Hotline og Gratis Webinar efter kurset 

Efter kurset har alle kursister Gratis Hotline. Nyeste påfund er et 

2 timers Webinar ca. 1 måned efter kurset. Med en 

fjernopkobling deles skærm og lyd, og alle kursister kan stille 

spørgsmål og få repeteret eller uddybet stof. 

 

Læs mere om Gratis Hotline og Gratis Webinar 

 

 Kurser på engelsk og i udlandet 

Alle kurser kan afholdes på engelsk uden ekstrapris. Alle kurser 

kan holdes i udlandet.  

 

Kurser i byer, der kan nåes fra Billund Lufthavn, har samme 

kursuspris (inkl. rejse) som i København. Det gælder bl.a. 

Stockholm, Oslo, Helsinki, London, Berlin, Amsterdam m.fl. 

 

Læs om kurser på engelsk 

Læs om kurser i udlandet  

https://zoomtek.dk/praktisk-information/for-kursus
https://zoomtek.dk/praktisk-information/gratis-hotline-efter-kursus
https://zoomtek.dk/praktisk-information/gratis-webinar
https://zoomtek.dk/praktisk-information/english-training
https://zoomtek.dk/artikler/kurser-i-udlandet
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 Sagt af kursister 

• Ikke super pædagogosk - og det er et kompliment 

• Vidste hvad han talte om, og kunne svare på alle spørgsmål 

• Humoristisk og tog sig tid til de enkeltes problemer 

• Rigtig god - kunne komme med mange gode eksempler og 

supportere konkrete virksomhedsrelaterede problemer fra 

dagligdagen 

• Illustrative eksempler. God pædagoisk sans 

• Tingene blev serveret på en god måde - og så det var 

forståeligt 

• Dejligt med hjælp, skulderklap og uddybende forklaringer. 

En dygtig og professionel fremtoning 

• En helt igennem kompetent underviser og med et meget 

fagligt højt niveau 

• Var meget lydhør over for specifikke problemer - leverede 

en masse ekstra end forventet 

• Det er en fornøjelse at blive undervist af en instruktør, der 

oser af viden om emnet 

• Jeg vil gerne tilføje at Søren er meget dygtig og engageret 

og udstyret med pædagogisk evner i sin undervisning. Jeg 

er glad for hans undervisning 

• Søren har en god belast og kommer gerne udenfor stoffet. 

• Tog hensyn til kursisternes forhåndsviden, så vi kunne gå 

ud over emnet 

• Ekstrem god til at komme med gode eksempler, hvilket er 

stærkt 

• Der var - igen som altid - svar på rede hånd, til de 

spørgsmål, der blev stillet 

• Der var et stort overskud til at give svar på spørgsmål 

• Han er god til at præsentere materialet på en god og 

underholdende måd 

• Det fine var at undervisningen blev tilrettelagt efter vores 

ønske. Det var en stor fordel 
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 Kontakt ZoomTek 

ZoomTek kan kontakts på:   

 

telefon 4250 5040 eller info@zoomtek.dk 

 

Eller udfyld kontaktformular her 

 

 Generelle Betingelser 

For præcise betingelser for ydelser, bedes du klikke på links 

ovenfor. Der henvises endvidere til generelle salgs- og 

leveringsbetingelser. 

https://zoomtek.dk/kontakt
https://zoomtek.dk/kontakt/salgs-og-leveringsbetingelser
https://zoomtek.dk/kontakt/salgs-og-leveringsbetingelser

