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Byg dit eget kursus 
 

Ved du, hvad du ikke ved? 

 

  

 

 

Kursusbeskrivelse 
Byg dit eget kursus er designet til dig, som har behov for en helt specifik viden 

omkring et eller flere emner. 

CADXpert giver dig mulighed for selv at bygge din egen kursusagenda, ud fra dine 

behov. 

Denne form for kursus anvendes ofte, når du ikke helt kender de relevante værktøjer 

og arbejdsmetoder som muligvis skal anvendes til næste projekt. Eller måske til at 

forbedre dig inden for et eller flere områder. 

 

Du kan bygge unikke kurser som solo kurser eller som firmakurser. 

Vi har tilsammen over 60 års erfaring med at bygge målrettede virksomhedskurser. Du 

vil altid få en uforpligtende dialog, med en af vores instruktører i forbindelsen med 

opbygningen af dit Revit kursus. Således får du det bedste udbytte af de emner du 

ønsker at bygge dit kursus op omkring. 

 

 

Eksempler på byggeklodser til din kursus agenda 

 

Revit 
 Opret Rum 
 Farveplaner 

 Renovering 
 Brandplaner 

 
AutoCAD 
 Håndtering af Layouts 

 Hurtigt plot 
 Hurtigere optegning 

 Hold styr på  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.linkedin.com/company/cadxpert-a-s  

 

www.facebook.dk/cadxpertas  

http://www.linkedin.com/company/cadxpert-a-s
http://www.facebook.dk/cadxpertas
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Information 
 
Kursusform, Pris og målgruppe 

 

 

 

Formål 

Du får endnu kendskab til hvordan du kan modellere/tegne og håndtere dine tegninger 

og modeller i Autodesk programmerne. 

 

Forudsætninger 
Vi anbefaler at du har arbejdet med det program du udvælger emner til i mindst 6 

måneder. 

 

Varighed 

Varierende afhængigt af hvor meget du ønsker kursus i. 

 

Økonomi 

Varierende afhængigt af hvor meget du ønsker kursus i. 

 

Videre forløb 
Efter dette kursusforløb, kan du forsætte med at vælge emner, eller få en af vores 

konsulenter ud til en Workshop. 

 

Undervisningsform  

Kurset foregår som instruktørundervisning, kursisten får efter instruktion fra 

underviseren, selv lov til at teste mulighederne af. 

Alle instruktørerne ved CADXpert a/s er ATC instruktører og er ligeledes Revit 

Architecture Certified Professionelle og har mere end 40 års erfaring tilsammen. 

 

Kursussted 

Kurset tilbydes i CADXperts lokaler i Horsens og Greve, eller i dine/jeres lokaler. 

 

Kursusmateriale og sprog 

De undervises på dansk eller engelsk, og efter CADXperts eget udviklet 

kursusmateriale. 

 

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Du klikke gå ind på vores hjemmeside Byg dit eget kursus, føjer emnerne til din liste 

og indsender eller ring på telefon 76 288 110, hvis du har behov for rådgivning.  

 

 

 

Rev. 1 – februar 2017 

http://www.cadx.dk/kursus/tilpas-dit-eget-kursus.asp

