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Uddannelsesoversigt:
• Anlægsstruktør
• Brolægger
• Bygningssnedker
• Bygningsstruktør
• Murer
• Tømrer
• Bygningsmaler
• VVS – Energi / Ventilation
• Bådebygger
• Sejlmager

Gå til indhold

Kære sagsbehandler/konsulent

Brochuren du holder i hånden er et praktisk værktøj til dig, så du i samarbej-
de med borgeren/medlemmet kan udarbejde en jobplan eller give karriere-
rådgivning, hvor uddannelse er løsningen. 

Brochuren hjælper dig med at få et overblik over erhvervsuddannelsers ind-
hold, så du i samarbejde med borgeren/medlemmet kan bruge uddannelses-
løft som løsning og korteste vej tilbage i job.

Rigtig god fornøjelse!

1 – 2 – 3 SÆT I GANG...
Borgeren/medlemmet kan med uddannelsesløft komme ud af ledighed og i job. Inden borgeren/
medlemmet begynder på uddannelsen, skal vedkommende have udarbejdet en realkompeten-
cevurdering (RKV). Den viser, hvad vedkommende kan inden for branchen. Uddannelseslængden 
bliver afkortet i forhold til, hvad RKVen viser. Derfor vil uddannelsesvarigheden muligvis være 
kortere end den angivne max længde! Tilmelding til RKV: 

NEXT: https://nextkbh.dk/eux/om-eux/kom-i-gang-med-eux/euv-rkv

Unord: https://unord.dk/vejen-til-en-erhvervsuddannelse/rkv-realkompetencevurdering/ 

TEC: https://www.tec.dk/samarbejde-med-omverdenen/jobcenter/realkompetencevurdering-rkv/

Inden for uddannelsesområdet BYGGE & ANLÆG finder du her de uddannelser, som borgeren/ 
medlemmet har mulighed for at gennemføre på afkortet tid. Disse uddannelser tilmelder borgeren/
medlemmet sig enten på vores hjemmesider eller ved at ringe til den oplyste kontaktperson på det 
relevante uddannelsessted.

KONTAKTER

U/NORD – unord.dk
Rikke Jensen
E: rrj@unord.dk
M: 9133 0016

TEC – tec.dk
Lennard Tvede
E: ltv@tec.dk 
M: 2545 3820

NEXT – nextkbh.dk
NEXT uddannelsesrådgivning
E: info@nextkbh.dk
M: 3388 0300
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Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

ANLÆGSSTRUKTØR BRO LÆGGER

Varighed:
Ca. 24 - 44 mdr.
Jobmuligheder: Mangel på arbejdskraft.

Beskrivelse:
Anlægsstruktøren har et varieret udendørs arbejde og arbejder med 
at etablere fortove, pladser og cykelstianlæg, betonbelægninger, byg-
ger veje og broer, samt udfører alt arbejde med etablering af kloak og 
afvanding. Til brug for anlægsarbejde bruges store og små gravemaski-
ner, dozere, rendegravere og andre maskiner.

Varighed:
Ca. 24 - 41 mdr.
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
En brolægger har et varieret udendørs arbejde med skiftende 
arbejdssteder. Det er brolæggerens opgave at udfører granit-
brolægning og andre belægninger på gader, indkørsler, torve og 
pladser. Brolæggeren arbejder med belægninger udført fortrins-
vis med brosten af granit og andre natursten. Brolæggeren sætter 
også kantsten i beton- eller granitmateriale og kan derudover 
udføre belægningsopgaver med fliser af beton og med klinker af 
hårdt brændt ler.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/2LGTFry

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/3cOfi4Z

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/3r7AiOi 

https://bit.ly/2LGTFry
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BYGNINGS SNEDKER BYGNINGS STRUKTØR

Varighed:
Ca. 25 - 41 mdr.
Jobmuligheder: Mangel på arbejdskraft.

Beskrivelse:
Bygningssnedkeren er en meget alsidig håndværker, der mestrer 
mange forskellige teknikker inden for snedkerfaget. Bygningss-
nedkeren kan lave specialfremstillede bygningsdele på værkste-
der og er på byggepladser den, der tilpasser og monterer vinduer, 
døre, trapper, gulve, lofter, inventar og køkkener. Det kan være i 
nyopførte bygninger, ved ombygninger eller restaurering af gam-
le bygninger.

Varighed:
Ca. 24 - 41 mdr.
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
En Bygningsstruktør har et varieret arbejde med skiftende arbejds-
steder og med afvekslende, spændende opgaver. Forskallingsar-
bejde udføres ofte i træ, så kan du lide at arbejde i træ, er det her 
måske uddannelsen. Bygningsstruktøren skaber bygningsværker i 
beton. Bygningsstruktøren bygger boliger, fabrikker, skoler, havne, 
broer, tuneller og meget, meget mere.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/3bMIlVA

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/2TG0TAv

Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/2Tm197J

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/3r7AiOi

https://bit.ly/3bMIlVA
https://bit.ly/2TG0TAv
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MURER

Varighed:
Ca. 41 mdr.
Jobmuligheder: Mangel på arbejdskraft.

Beskrivelse:
En murer bygger og vedligeholder huse af sten. En vigtig del af ar-
bejdet går ud på at kunne læse en arbejdstegning og bygge et hus 
nøjagtigt derefter. Som murer arbejder du også med at støbe sok-
kel og gulv, at arbejde med tagsten, at pudse facader samt opsæt-
te fliser på vægge eller gulve. At være murer kræver en høj grad 
af lyst til at arbejde i det fri. Alt arbejde foregår på byggeplads i alt 
slags vejr. Derfor skal du, før du vælger murerfaget gøre op med 
dig selv, om dette er lige noget for dig.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/36i9BK8

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/2XwRSe1

TØMRER

Varighed:
Ca. 41 mdr.
Jobmuligheder: Mangel på arbejdskraft.

Beskrivelse:
En tømrer laver det meste af træ - og konstruktionsarbejde i bo-
lig- og erhvervsbyggeriet og arbejder meget alsidigt med opgaver 
fra nybyggeri til renovering. Hverdagen er fyldt med vidt forskel-
lige opgaver, f.eks. monterer tømreren tagspær, lægger gulve, 
opfører vægge, opsætter lofter, isætter vinduer, døre og meget 
andet i husbyggeri. Tømreren bygger også havestuer, carporte, 
tårne, betonforskalling og bolværk. Som tømrer kan du komme 
ud for at udføre arbejde på værksted, men det meste foregår på 
byggeplads - indendørs såvel som udendørs - og i al slags vejr 
året rundt.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/2ADiv9p

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/3c1eJ6H

Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

https://bit.ly/36i9BK8
https://bit.ly/2XwRSe1
https://bit.ly/2ADiv9p
https://bit.ly/3c1eJ6H
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BYGNINGSMALER

Varighed:
Ca. 6 - 38 mdr.
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
Mange tror, at bygningsmaleren ’bare’ maler vægge, men for at 
blive en succesfuld bygningsmaler skal man have sans for stil, 
farver og former. Det er noget af det, der bliver trænet i løbet af 
uddannelsen. Derudover læres de forskellige maleteknikker og 
grundprincipper, så kreativiteten for alvor kan slippes løs.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/2WPAi6a

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/2AeCdbh

VVS – ENERGI / VENTILATION

Varighed:
Ca. 7 - 38 mdr.
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
Vvs- og energiuddannelsen er bred og giver mulighed for at spe-
cialisere sig inden for forskellige områder. Undervejs på uddan-
nelsen vælges et speciale, som afgør, hvilket job der uddannes til, 
og det kan være fra alt lige fra energispecialist til blikkenslager.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/2Xf2zlp

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/3go2Yea

Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

https://bit.ly/2WPAi6a
https://bit.ly/2AeCdbh
https://bit.ly/2Xf2zlp
https://bit.ly/3go2Yea
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BÅDEBYGGER / SEJLMAGER SEJLMAGER

Varighed:
Ca. 7 - 39 mdr.
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
På bådebyggeruddannelsen læres der at bygge, vedligeholde, 
aptere og reparere både i træ, glasfiber og metal. Der læres om 
materialer og teknikker til fremstilling og overfladebehandling af 
fx lystbåde og fiskekuttere.

Bådebygger er et speciale på de Maritime Håndværksfag.

Varighed:
Ca. 7 - 39 mdr.
Jobmuligheder: Begrænset, lidt svært.

Beskrivelse:
På sejlmageruddannelsen læres den grundlæggende arbejdspro-
ces i at mestre selve designet af et sejl. Der arbejdes med valg af 
de mest optimale materialer og efterfølgende udskæring, syning 
eller svejsning af sejlet. Man lærer også at bruge computerpro-
grammer både til at designe og til efterfølgende fremstilling af 
sejlene. Derudover læres det at udføre tov- og wirearbejde.

Sejlmager er et speciale på de Maritime Håndværksfag.

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/2Xh0FAD

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/311G4pU

Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

https://bit.ly/2Xh0FAD
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Uddannelsesoversigt:
• Eventkoordinator
• Kontorassistent
• Kontorassistent – offentlig adm.
• Salgsassistent
• Salgsassistent – digital handel
• Handelsassistent
• Salgsassistent – convenience

Gå til indhold

Kære sagsbehandler/konsulent

Brochuren du holder i hånden er et praktisk værktøj til dig, så du i samarbej-
de med borgeren/medlemmet kan udarbejde en jobplan eller give karriere-
rådgivning, hvor uddannelse er løsningen. 

Brochuren hjælper dig med at få et overblik over erhvervsuddannelsers ind-
hold, så du i samarbejde med borgeren/medlemmet kan bruge uddannelses-
løft som løsning og korteste vej tilbage i job.

Rigtig god fornøjelse!

1 – 2 – 3 SÆT I GANG...
Borgeren/medlemmet kan med uddannelsesløft komme ud af ledighed og i job. Inden borgeren/
medlemmet begynder på uddannelsen, skal vedkommende have udarbejdet en realkompeten-
cevurdering (RKV). Den viser, hvad vedkommende kan inden for branchen. Uddannelseslængden 
bliver afkortet i forhold til, hvad RKVen viser. Derfor vil uddannelsesvarigheden muligvis være 
kortere end den angivne max længde! Tilmelding til RKV: 

NEXT: https://nextkbh.dk/eux/om-eux/kom-i-gang-med-eux/euv-rkv

Unord: https://unord.dk/vejen-til-en-erhvervsuddannelse/rkv-realkompetencevurdering/ 

TEC: https://www.tec.dk/samarbejde-med-omverdenen/jobcenter/realkompetencevurdering-rkv/

Inden for uddannelsesområdet BUSINESS – HANDEL & KONTOR finder du her de uddannelser, 
som borgeren/medlemmet har mulighed for at gennemføre på afkortet tid. Disse uddannelser 
tilmelder borgeren/medlemmet sig enten på vores hjemmesider eller ved at ringe til den oplyste 
kontaktperson på det relevante uddannelsessted.

KONTAKTER

NEXT – nextkbh.dk
NEXT uddannelsesrådgivning
E: info@nextkbh.dk
M: 3388 0300

U/NORD – unord.dk
Rikke Jensen
E: rrj@unord.dk
M: 9133 0016
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Tilbage til 
uddannelsesoversigt

EVENT KOORDINATOR KONTOR ASSISTENT 
– ADMINISTRATION

Varighed:
Ca. 12 - 24 mdr.
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
Uddannelsen til Eventkoordinator giver en grundlæggende 
viden om at koordinere og gennemføre events og oplevelser. 
Elever under uddannelsen lærer om god kundekontakt, godt 
værtsskab og hvordan man laver budgetter, bookingaftaler og 
kontrakter.  Elever får desuden viden om den kreative ideud-
vikling,  planlægning samt projektstyring. F.eks. som bindeled 
i mange af et projekts faser som planlægning, udvikling,  gen-
nemførelse, afvikling og evaluering af projektaktiviteter. 

Varighed: Ca. 12 - 24 mdr.   
inkl merit for gymnasie.
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
Kontoruddannelsen typisk i en privat virksomhed med specia-
let Administration retter sig mod virksomhedens administra-
tive arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget 
med produktion, service, handel eller andet. Specialet omfatter 
arbejdsfunktioner inden for f.eks. kommunikation og formid-
ling, kundeservice, dataindsamling og sagsbehandling.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/36tVu4T

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/2LT7Da1

Indhold

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/2FTF1hp

https://bit.ly/36tVu4T
https://bit.ly/2LT7Da1
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Tilbage til 
uddannelsesoversigt

KONTOR ASSISTENT 
– OFFENTLIG ADM.

DETAIL – SALGS ASS.

Varighed: Ca. 12 - 24 mdr.   
inkl merit for gymnasie.
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
Kontoruddannelsen med specialet Offentlig Administration retter 
sig mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedom-
råder i en offentlig institution, det være sig inden for enten det 
kommunale, regionale eller det statslige område. Elever under 
uddannesen lærer om samarbejdsevne, kreativitet og evnen til at 
rådgive og kommunikere, herunder om anvendelsen af it på en 
offentlige arbejdsplads over for borgere og brugere. Elever lærer 
desuden, hvordan man tværorganisatorisk løser opgaver i en 
politisk styret og offentlig institution.

Varighed: Ca. 12 - 24 mdr.   
inkl merit for gymnasie.
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
Uddannelsen til salgsassistent inden for detailhandel giver en grund-
læggende viden om varer, salg og kundeservice i en butik. Elever 
under uddannelsen lærer, hvordan man vejleder kunder, indkøber 
varer, styrer lageret, præsenterer varer og indretter en butik. For-
uden at betjene en kasse-terminal og forstå en butiks økonomi. 
Elever kan uddanne sig som salgsassistent med profil inden for en 
bestemt branche med et særlig kendskab til de varer inden for bran-
chen, fx kolonial, tekstil, sport, fritid, elektronik, sko m.fl.

Indhold

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/3iSZJfn

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/2FHjatz

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/2FTF1hp

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/2LT7Da1
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Tilbage til 
uddannelsesoversigt

DETAIL – SALGS ASS. 
DIGITAL HANDEL

Varighed: Ca. 12 - 24 mdr.   
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
Uddannelsen inden for digital handel gennem føres i virksom-
heder, der sælger varer eller services via digitale platforme. 
Virksomheden kan være – men ikke nødvendigvis – tilknyttet en 
bestemt branche, kæde eller fysisk butik. Elever får med uddan-
nelsen gode muligheder for at arbejde bredt med digital handel 
og vil efterfølgende kunne løse alle almindeligt forekommende 
opgaver i virksomheden, f.eks. opgaverinden for e-commerce, 
dataanalyse, online kommunikation, digital markedsføring eller 
digitalt salg.

Indhold

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/2FTF1hp

HANDELS- 
ASSISTENT

Varighed: Ca. 12 - 24 mdr.   
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
Handelsuddannelsen har fokus på salg, at indhente tilbud, sam-
menligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik, at indkøbe 
varer i passende mængder samt forhandling. En vigtig del af jobbet 
som handelsassistent eller indkøbsassistent er at skabe værdi for 
virksomheden ved at købe og sælge til priser, som sikrer virksom-
heden indtjening og overskud.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/35WoELs

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/2RO0Y3F



TILBAGE I JOB  
MED UDDANNELSESLØFT

13

Tilbage til 
uddannelsesoversigt

DETAIL – SALGS ASS. 
CONVENIENCE

Varighed: Ca. 12 - 24 mdr.   
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
Uddannelsen inden for convenience giver en grundlæggen-
de viden om salg af fødevarer og kendskab til fødevarehy-
giejne og fødevarekontrol. Elever under uddannelsen lærer 
ombestilling af varer og sammensætning af sortiment, men 
lærer også at betjene og vejlede kunderne, fx om indholdet i 
de produkter, forretningen sælger. Uddannelsen giver gode 
muligheder for at arbejde bredt med salg af conveniencefø-
devarer og elever vil efterfølgende kunne løse alle alminde-
ligt forekommende opgaver i butikken og opgaver i forbin-
delse med håndtering af fødevarer. Elever med profilen 
convenience kan bl.a. arbejde inden for mad, bageriudsalg 
eller coffee shop.

Indhold

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/2FHjatz



TILBAGE I JOB  
MED UDDANNELSESLØFT

14

Uddannelsesoversigt:
• Automatiktekniker
• Chauffør
• Karrosseritekniker
• Køletekniker
• Lagermedarbejder
• Lufthavnsoperatør
• Cykelmekaniker
• Finmekaniker
• Personvognsmekaniker
• Lastvognsmekaniker
• Ortopædist
• Smed
• Møbelsnedker
• Elektriker

 
• Industrioperatør
• Procesoperatør
• Teknisk Designer
• Industritekniker

Gå til indhold

Kære sagsbehandler/konsulent

Brochuren du holder i hånden er et praktisk værktøj til dig, så du i samarbej-
de med borgeren/medlemmet kan udarbejde en jobplan eller give karriere-
rådgivning, hvor uddannelse er løsningen. 

Brochuren hjælper dig med at få et overblik over erhvervsuddannelsers ind-
hold, så du i samarbejde med borgeren/medlemmet kan bruge uddannelses-
løft som løsning og korteste vej tilbage i job.

Rigtig god fornøjelse!

1 – 2 – 3 SÆT I GANG...
Borgeren/medlemmet kan med uddannelsesløft komme ud af ledighed og i job. Inden borgeren/
medlemmet begynder på uddannelsen, skal vedkommende have udarbejdet en realkompeten-
cevurdering (RKV). Den viser, hvad vedkommende kan inden for branchen. Uddannelseslængden 
bliver afkortet i forhold til, hvad RKVen viser. Derfor vil uddannelsesvarigheden muligvis være 
kortere end den angivne max længde! Tilmelding til RKV: 

NEXT: https://nextkbh.dk/eux/om-eux/kom-i-gang-med-eux/euv-rkv

Unord: https://unord.dk/vejen-til-en-erhvervsuddannelse/rkv-realkompetencevurdering/ 

TEC: https://www.tec.dk/samarbejde-med-omverdenen/jobcenter/realkompetencevurdering-rkv/

Inden for uddannelsesområdet INDUSTRI & PRODUKTION finder du her de uddannelser, som borgeren/ 
medlemmet har mulighed for at gennemføre på afkortet tid. Disse uddannelser tilmelder borgeren/
medlemmet sig enten på vores hjemmesider eller ved at ringe til den oplyste kontaktperson på det 
relevante uddannelsessted.

KONTAKTER

U/NORD – unord.dk
Rikke Jensen
E: rrj@unord.dk    M: 9133 0016

TEC – tec.dk
Lennard Tvede
E: ltv@tec.dk    M: 2545 3820

NEXT – nextkbh.dk
NEXT uddannelsesrådgivning
E: info@nextkbh.dk M: 3388 0300
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Tilbage til 
uddannelsesoversigt

AUTOMATIK TEKNIKER CHAUFFØR

Varighed:
4 år
Jobmuligheder: Gode.
Beskrivelse:

Arbejder med robotteknologi, automatiske maskiner, anlæg eller 
måske elevatorer? En automatiktekniker bliver specialist i at pro-
grammere og vedligeholde automatiserede maskiner.
 
Automatikmontør: 
Varighed: 2 år (inkl. grundforløb 2)

Automatiktekniker: 
Varighed: 4 år (inkl. grundforløb 2)

Elevatortekniker: 
Varighed: 3 år (inkl. grundforløb 2)

Varighed:
Ca. 6 - 29 mdr.
Jobmuligheder: Mangel på  
arbejdskraft.
Beskrivelse:

En chauffør har vejen som sin arbejdsplads og  
sidder bag rattet i en af landevejens helt store kæmper, lastbilen. 
Hvis drømmen er en fremtid som fx lastbilchauffør eller kørsels-
disponent,  
så er det chaufføruddannelsen, der skal vælges  
– og lige nu er der kæmpe efterspørgsel på  
chaufføruddannede.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/3d1zRv4

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/2LSqG46

Indhold

https://bit.ly/3d1zRv4
https://bit.ly/2LSqG46
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KARROSSERI TEKNIKER

Varighed:
4 år 6 mdr., EUV 4 år 5 mdr.
Jobmuligheder: Rigtig gode.
Beskrivelse:

Når uheldet er ude, og en bil er blevet beskadiget, så står karros-
seriteknikeren klar. Kreativitet, design og finish er i højsædet, når 
der enten repareres det eksisterende karrosseri eller opbygges et 
nyt helt fra bunden. Her skal der både bruges hænder, hovedet 
og den nyeste teknologi.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/2yzFjX8

Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

KØLE TEKNIKER

Varighed:
Ca. 8 - 41 mdr.
Jobmuligheder: Gode.
Beskrivelse:

Køleteknikeren arbejder med at opsætte, vedligeholde og rådgive 
omkring køle- og klimaanlæg. Med tiden er der ikke overraskende 
blevet større og større fokus på klimarigtige og energibesparende 
løsninger. En stor del af jobbet handler derfor om at udtænke og 
installere miljøvenlige løsninger, som sænker energiforbruget, 
mens mennesker, madvarer og meget andet fortsat bliver kølet 
ned til den rette temperatur.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/3edeYxd

https://bit.ly/2yzFjX8
https://bit.ly/3edeYxd
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LAGER MEDARBEJDER

Varighed:
Ca. 6 - 29 mdr. 
inkl. trin 2.
Jobmuligheder: Gode.
Beskrivelse:

Lagerarbejde har ændret sig markant i takt med den teknologiske 
udvikling, så fordommene må smides overbords. Der er mange 
opgaver, der skal løses, når der arbejdes med lager og logistik, og 
ofte vil der blive benyttet it-udstyr og computersystemer for at få 
styr på sagerne.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/3gjj4FH

Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

LUFTHAVNS OPERATØR

Varighed:
Ca. 7 - 31 mdr.
Jobmuligheder: Gode.
Beskrivelse:

Lufthavnsuddannelsen er en bred uddannelse, hvor der er man-
ge forskellige opgaver at beskæftige sig med. Undervejs skal der 
vælges et speciale, som bestemmer, om der skal fokuseres på fx 
bagagehåndtering, brand og redning eller ground handling.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/2XsABCJ

https://bit.ly/3gjj4FH
https://bit.ly/2XsABCJ
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CYKELMEKANIKER

Varighed:
3 år 9 mdr., EUV 3 år 8 mdr.
Jobmuligheder: Rigtig gode.
Beskrivelse:

Danskerne elsker at cykle! Og når cyklerne bliver brugt meget, så 
er der jævnligt behov for, at de bliver repareret, smurt og stram-
met op. Cykelmekanikeren har ansvaret for at efterse og ordne 
kundernes cykler, så de kan trille sikkert ud på vejen igen.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/2TyEHIk

Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

FINMEKANIKER

Varighed:
Ca. 8 - 41 mdr.
Jobmuligheder: Gode.
Beskrivelse:

Der er intet på denne jord, som en finmekaniker ikke har været 
inde over. Om det så drejer sig om et kamera, en jagtriffel eller en 
lås, så har finmekanikeren haft en finger med i spillet. Specialet 
afgør hvilke specifikke områder, der kan arbejdes med, og det 
kan være alt fra at udvikle finmekanik fra bunden til arbejdet som 
låsesmed eller våbenmekaniker.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/3d3NcDg

https://bit.ly/2TyEHIk
https://bit.ly/3d3NcDg
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Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

PERSONVOGS MEKANIKER

Varighed:
2 år 6 mdr. til 4 år 6 mdr.,  
EUV 1 mdr. mindre
Jobmuligheder: Gode.
Beskrivelse:

Der kører over 2.500.000 personbiler rundt på de danske veje, og 
det er personvognsmekaniker, der fikser dem, når de går i styk-
ker. Der fejlsøges på mekaniske og elektroniske dele, der findes 
den bedste løsning på problemet og foretager reparationen, så 
kunden kan trille glad videre.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/3ehkPSe

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/2yztccD

LASTVOGNS MEKANIKER

Varighed:
2 år 6 mdr. til 4 år 6 mdr.,  
EUV 1 mdr. mindre
Jobmuligheder: Rigtig gode.
Beskrivelse:

Find fejlen, rådgiv kunden og reparér motoren, gearkassen, 
styretøjet, eller hvad det nu kunne være. Det lyder måske meget 
enkelt, men sådan er det nu ikke helt. Teknologien i lastbiler er 
nemlig langt foran den, der findes i personbiler. Det betyder, at 
lastbilmekaniker benytter den nyeste teknologi til at foretage 
avanceret fejlfinding. På den måde kombinerer uddannelsen me-
kanik med både teknik og it.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/3c0KL2S

https://bit.ly/3ehkPSe
https://bit.ly/2yztccD
https://bit.ly/3c0KL2S
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Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

ORTOPÆDIST

Varighed:
Ca. 8 - 41 mdr.
Jobmuligheder: Gode.
Beskrivelse:

En ortopædist arbejder tæt sammen med kirurger og fysiotera-
peuter, når der fremstilles proteser, der fungerer som erstatning 
for fx arme og ben. Det er vigtigt, at protesen er tilpasset helt per-
fekt til den enkelte bruger, og derfor læres der under uddannel-
sen både om anatomi og biomekanik og at arbejde med forskelli-
ge materialer som metal, træ, plastic og læder.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/36qf0iA

SMED

Varighed:
Ca. 8 - 40 mdr.
Jobmuligheder: Mangel på arbejdskraft.
Beskrivelse:

Smedeuddannelsen er en moderne erhvervsuddannelse, hvor der 
læres brugen af kreativitet og hænder i samspil med teknologi fra 
højeste hylde. Så glem de forældede forestillinger om jobbet som 
smed. Smeden er nemlig ikke længere en stor mand ved en ambolt.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/2Xoy5gU

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på NEXT

Link: https://bit.ly/2RQSYPE

https://bit.ly/36qf0iA
https://bit.ly/2Xoy5gU
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Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

ELEKTRIKER

Varighed:
Ca. 39 - 54 mdr.
Jobmuligheder: Mangel på arbejdskraft.
Beskrivelse:

På uddannelsen læres der at reparere og installere store og små 
elektriske anlæg. Der laves strøm til lys i nye bygninger eller re-
parerer og skifter ledninger og kontakter til strøm i ældre boliger. 
Der læres også at installere og vedligeholde computerstyrede 
elsystemer som fx computernetværk, industrirobotter eller tele-
fon- og alarmanlæg.

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/3goeaHQ

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/2HdLmo3

MØBELSNEDKER

Varighed:
Ca. 8 - 41 mdr.
Jobmuligheder: Lidt svært.
Beskrivelse:

En møbelsnedker fremstiller møbler  
og inventar til hjemmet. 

Møbelsnedkeren bruger tit computerstyrede maskiner, når der 
skal fremstilles flere møbler af samme slags, men der læres 
også det traditionelle håndværk.

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/3r6tu3A

https://bit.ly/3goeaHQ
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INDUSTRIOPERATØR

Varighed:
Ca. 2,5 - 24 mdr.
Jobmuligheder: Gode.
Beskrivelse:

Uddannelsen til industrioperatør giver viden om den praktiske 
drift og overvågning af computer styrede industrianlæg. Gennem 
uddannelsen bliver der også undervist i at udføre praktiske øvel-
ser, der omhandler LEAN, fx udarbejdelse af værdistrømsanaly-
ser i en virksomhed.

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/3gjOzzB

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på NEXT

Link: https://bit.ly/3f3CAVu

Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

PROCESOPERATØR

Varighed: Ca. 2,5 - 48 mdr.  
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
På procesoperatøruddannelsen lærer man at finde og rette fejl på 
produktionsanlæg, løbende at kontrollere kvalitet og hjælpe med at 
forbedre produktion ifm. automatiserede og digitaliserede industri-
processer. Man lærer også at forebygge og løse tekniske problemer 
som ødelagte pumper eller omrører, der ikke drejer rundt. Som 
færdiguddannet arbejder man typisk inden for industrivirksomhed, 
der f.eks. producerer fødevarer, medicin, kemikalier, byggemateria-
ler m.m.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/3xgA8VK

https://bit.ly/3gjOzzB
https://bit.ly/3f3CAVu
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Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

TEKNISK DESIGNER INDUSTRITEKNIKER

Varighed: 
36 mdr.
Jobmuligheder: Mangel på arbejdskraft.

Beskrivelse:
På uddannelsen til teknisk designer specialiserer man sig i den 
tekniske dokumentation inden for enten Byggeri & Anlæg eller 
Produktion. På uddannelsen bliver man uddannet i nogle af de 
største computerprogrammer til Parametrisk 3D-modellering 
og formidling i både 2D og 3D. Ligeledes bliver man introdu-
ceret til design, konstruktion, prisberegning, styrkeberegning 
mm. Som færdiguddannet arbejder man som bindeleddet mel-
lem dem der står for planlægning og dem der står for at udfø-
rer de konkrete arbejdsopgaver i samarbejde med ingeniører, 
konstruktører eller arkitekter. 

Varighed: 2,5 - 48 mdr.   
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
Industriteknikeruddannelsen giver en grundlæggende viden om 
industrimaskiner. Man lærer at fremstille dele til f.eks. pumper, 
vindmøller, robotter, motorer, fly og biler. Det foregår på højtek-
nologiske drejebænke, fræse- og boremaskiner. Man har også 
fag som programmering af computersyrede maskiner (CNC-ma-
skiner) foruden produktudvikling. Som færdiguddannet kan man 
arbejde i mange forskellige slags virksomheder alt efter hvilken 
fagretning maskine eller produktion, som man har valgt. Det kan 
f.eks. være skibsværfter, maskinfabrikker, autobranchen eller 
plastindustrien. CNC-drejere og CNC-fræsere arbejder i jern- og 
metalindustrien. Maskinerne man arbejder med kan også være 
meget forskellige – det kan være alt fra kraner til skibsmotorer 
eller computerstyrede produktionsanlæg.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/3cH96xo

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/3oQy6Ie

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/3r6tu3A
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Uddannelsesoversigt:
• IT-Supporter
• Skiltetekniker
• AV-Tekniker
• Eventtekniker
• Teatertekniker
• Film- og TV-produktionstekniker

Gå til indhold

Kære sagsbehandler/konsulent

Brochuren du holder i hånden er et praktisk værktøj til dig, så du i samarbej-
de med borgeren/medlemmet kan udarbejde en jobplan eller give karriere-
rådgivning, hvor uddannelse er løsningen. 

Brochuren hjælper dig med at få et overblik over erhvervsuddannelsers ind-
hold, så du i samarbejde med borgeren/medlemmet kan bruge uddannelses-
løft som løsning og korteste vej tilbage i job.

Rigtig god fornøjelse!

1 – 2 – 3 SÆT I GANG...
Borgeren/medlemmet kan med uddannelsesløft komme ud af ledighed og i job. Inden borgeren/
medlemmet begynder på uddannelsen, skal vedkommende have udarbejdet en realkompeten-
cevurdering (RKV). Den viser, hvad vedkommende kan inden for branchen. Uddannelseslængden 
bliver afkortet i forhold til, hvad RKVen viser. Derfor vil uddannelsesvarigheden muligvis være 
kortere end den angivne max længde! Tilmelding til RKV: 

NEXT: https://nextkbh.dk/eux/om-eux/kom-i-gang-med-eux/euv-rkv

Unord: https://unord.dk/vejen-til-en-erhvervsuddannelse/rkv-realkompetencevurdering/ 

TEC: https://www.tec.dk/samarbejde-med-omverdenen/jobcenter/realkompetencevurdering-rkv/

Inden for uddannelsesområdet MEDIE & IT finder du her de uddannelser, som borgeren/ 
medlemmet har mulighed for at gennemføre på afkortet tid. Disse uddannelser tilmelder borgeren/
medlemmet sig enten på vores hjemmesider eller ved at ringe til den oplyste kontaktperson på det 
relevante uddannelsessted.

KONTAKTER

TEC – tec.dk
Lennard Tvede
E: ltv@tec.dk
M: 2545 3820
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IT-SUPPORTER SKILTETEKNIKER

Varighed:
Ca. 30 mdr.
Jobmuligheder: Gode.
Beskrivelse:

En it-supporter skal være serviceminded, god til at kommunikere og 
teknisk velfunderet. På it-supporter uddannelsen gives en bred og 
opdateret it-viden, der kan benyttes i første linje, når it-brugerne har 
problemer. It-supporteren skal kunne hjælpe brugerne, hvis fx com-
putere eller netværk driller, og skal have kendskab til sikkerhedsløs-
ninger. Som it-supporter vil en stor del af tiden gå med at kommuni-
kere på skrift, i telefon og i direkte dialog. It-supporteren skal kunne 
løse brugernes it-problemer og fungere som bro mellem brugerne 
og resten af IT organisationen. I mange virksomheder vil en del af 
kommunikationen med andre dele af it-organisationen foregå på 
engelsk med IT-funktioner placeret i udlandet.

Varighed:
Ca. 6 - 42 mdr.
Jobmuligheder: Gode.
Beskrivelse:

Skilte og reklamer er overalt, en skiltetekniker er derfor med til at 
gøre bybilledet smukkere og mere overskueligt. Samtidigt hjælper 
det kunderne med at tiltrække sig opmærksomhed gennem de-
korative og elegante skilte, bannere og reklamer. Arbejdet består 
både i tegning i frihånd og med computerbaseret design.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/2WNzoXR

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/36gASwy

Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold

https://bit.ly/2WNzoXR
https://bit.ly/36gASwy
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AV-TEKNIKER EVENTTEKNIKER

Muligheder:
Varighed: 9 - 42 mdr.
Jobmuligheder: Gode.
Beskrivelse:

Fremstilling, opsætning, afvikling, betjening og nedtagning af 
teknisk udstyr inden for lyd, lys, scene og regi i forbindelse med 
arrangementer, både selvstændigt, tværfagligt og i samarbejde 
med andre under hensyntagen til sikkerhed, arbejdsmiljø og 
grundlæggende produktions-økonomiske forhold. Foruden hånd-
tering, transportering, montering, vurdering og foretagelse eller 
foranledning af implementering/vedligeholdelse/reparation af 
teknisk udstyr.

AV-teknikeren dimensionerer, installerer og implementerer løs-
ninger inden for lys, billede og video. En AV-tekniker anvender 
den nyeste teknologi til at sikre de rigtige tekniske opgaveløsnin-
ger og kan udfylde rollen som projektleder for planlægning og 
gennemførsel af udstillinger, konferencer, koncerter og lignende.

Muligheder:
Varighed: 9 - 42 mdr.
Jobmuligheder: Gode.
Beskrivelse:

Fremstilling, opsætning, afvikling, betjening og nedtagning af 
teknisk udstyr inden for lyd, lys, scene og regi i forbindelse med 
arrangementer, både selvstændigt, tværfagligt og i samarbejde 
med andre under hensyntagen til sikkerhed, arbejdsmiljø og 
grundlæggende produktions-økonomiske forhold. Foruden hånd-
tering, transportering, montering, vurdering og foretagelse eller 
foranledning af implementering/vedligeholdelse/reparation af 
teknisk udstyr.

Eventteknikeren planlægger, opstiller og afvikler lys og lyd ved 
større events. Eventteknikeren anvender den nyeste teknologi til 
at skabe de rigtige tekniske løsninger på opgaverne, og kan have 
en rolle som projektleder for planlægning og gennemførelse af et 
event. Eventteknikeren arbejder desuden med opsætning og brug 
af avanceret lydudstyr (audioteknik).

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/36nzk4c

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/36nzk4c

Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold
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TEATERTEKNIKER FILM- OG  
TV-PRODUKTIONS-
TEKNIKERMuligheder:

Varighed: 9 - 42 mdr.
Jobmuligheder: gode
Beskrivelse:

Fremstilling, opsætning, afvikling, betjening og nedtagning af 
teknisk udstyr inden for lyd, lys, scene og regi i forbindelse med 
arrangementer, både selvstændigt, tværfagligt og i samarbejde 
med andre under hensyntagen til sikkerhed, arbejdsmiljø og 
grundlæggende produktions-økonomiske forhold. Foruden hånd-
tering, transportering, montering, vurdering og foretagelse eller 
foranledning af implementering/vedligeholdelse/reparation af 
teknisk udstyr.

Teaterteknikeren arbejder med lyd og lys samt anden scenetek-
nik, fremstiller rekvisitter og dekorationer samt anvender 3D-sy-
stemer til animation. Teaterteknikeren anvender den nyeste 
teknologi i en kunstnerisk proces til at skabe de rigtige tekniske 
løsninger på opgaverne.

Varighed:
Ca. 11 - 54 mdr.
Jobmuligheder: Gode.
Beskrivelse:

Uddannelsen Som Film- og TV-produktionstekniker har fokus på 
levende billeder og produktion af film, TV og video. 

Man lærer om planlægning, optagelse og redigering men også om 
at betjene teknisk udstyr og sætte lys og lyd til en optagelse. Som 
færdiguddannet arbejder man typisk på et film- og/eller TV-sel-
skab eller reklamebureau som freelancer eller fastansat.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/36nzk4c

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/3HPyLCs

Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold
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Uddannelsesoversigt:
• Servicesassistent 
 - trin1: Rengøringstekniker 
 - trin2: Hospitalsserviceassistent 
     Virksomhedsserviceassistent
• Ambulancebehandler
• Ejendomsservicetekniker

Gå til indhold

Kære sagsbehandler/konsulent

Brochuren du holder i hånden er et praktisk værktøj til dig, så du i samarbej-
de med borgeren/medlemmet kan udarbejde en jobplan eller give karriere-
rådgivning, hvor uddannelse er løsningen. 

Brochuren hjælper dig med at få et overblik over erhvervsuddannelsers ind-
hold, så du i samarbejde med borgeren/medlemmet kan bruge uddannelses-
løft som løsning og korteste vej tilbage i job.

Rigtig god fornøjelse!

1 – 2 – 3 SÆT I GANG...
Borgeren/medlemmet kan med uddannelsesløft komme ud af ledighed og i job. Inden borgeren/
medlemmet begynder på uddannelsen, skal vedkommende have udarbejdet en realkompeten-
cevurdering (RKV). Den viser, hvad vedkommende kan inden for branchen. Uddannelseslængden 
bliver afkortet i forhold til, hvad RKVen viser. Derfor vil uddannelsesvarigheden muligvis være 
kortere end den angivne max længde! Tilmelding til RKV: 

NEXT: https://nextkbh.dk/eux/om-eux/kom-i-gang-med-eux/euv-rkv

Unord: https://unord.dk/vejen-til-en-erhvervsuddannelse/rkv-realkompetencevurdering/ 

TEC: https://www.tec.dk/samarbejde-med-omverdenen/jobcenter/realkompetencevurdering-rkv/

Inden for uddannelsesområdet SERVICE finder du her de uddannelser, som borgeren/ 
medlemmet har mulighed for at gennemføre på afkortet tid. Disse uddannelser tilmelder borgeren/
medlemmet sig enten på vores hjemmesider eller ved at ringe til den oplyste kontaktperson på det 
relevante uddannelsessted.

KONTAKTER

U/NORD – unord.dk
Rikke Jensen
E: rrj@unord.dk    M: 9133 0016

TEC – tec.dk
Lennard Tvede
E: ltv@tec.dk    M: 2545 3820

NEXT – nextkbh.dk
NEXT uddannelsesrådgivning
E: info@nextkbh.dk M: 3388 0300
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Tilbage til 
uddannelsesoversigt

SERVICES ASSISTENT

Varighed:
Trin 1: Rengøringstekniker  
 Varighed: Ca. 3 - 12 mdr.  
 Jobmuligheder: Gode.
Trin 2: Hospitalsserviceassistent /  

 Virksomhedsserviceassistent  
 Varighed: Ca. 3 - 6 mdr. 
 Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
Uddannelsen som serviceassistent kan føre mange veje. Der bliver 
undervist i service og professionel rengøring, og anretning af mad og 
kundebetjening er også en del af uddannelsen. Når uddannelsen er 
afsluttet, findes jobbene bl.a. på kontorer, skoler og hospitaler.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på TEC

Link: https://bit.ly/3et1U79

AMBULANCE- 
BEHANDLER

Varighed:
Ca. 43 - 55 mdr.
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
Ambulancebehandler rykker ud ved ulykker og sygdom og 
hjælper mennesker, der har brug for akut hjælp og behand-
ling, samt til ikke akutte tilstande og patienttransporter. Un-
der uddannelsen får man viden om beredskabets opbygning, 
teamledelse, farmakologi, psykologi, videnskabsteori, anatomi, 
fysiologi og sygdomslære. Der arbejdes med anvendelsen af 
ambulancens udstyr og andre instrumenter til redning eller 
behandling. Derudover træner man, at møde patienter og på-
rørende på en respektfuld måde.

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/3xgg7Pj

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/3gnEsJX

Indhold

https://bit.ly/3et1U79
https://bit.ly/3gnEsJX
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EJENDOMS-
SERVICETEKNIKER  

Varighed:
Ca. 18 - 41 mdr.
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
Som faglært ejendomsservicetekniker kan du varetage drift 
og vedligeholdelse af bygninger, varme- og ventilationsanlæg, 
herunder være med til at optimere energirigtig drift, pleje af 
udendørs-områder, herunder fx også håndtering af affald. Du 
kan også servicere de brugere og beboer, der bor i eller benyt-
ter bygningerne.

Scan koden og  
læs mere om  
uddannelsen på NEXT

Link: https://bit.ly/2FIcOu1

Tilbage til 
uddannelsesoversigt

Indhold
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Uddannelsesoversigt:
• Kok / Gastronom 
 - trin1: Køkkenassistent 
 - trin2: Smørrebrød og cate-
ring 
 - trin3: Kok/Gastronom
• Ernæringsassistent

Gå til indhold

Kære sagsbehandler/konsulent

Brochuren du holder i hånden er et praktisk værktøj til dig, så du i samarbej-
de med borgeren/medlemmet kan udarbejde en jobplan eller give karriere-
rådgivning, hvor uddannelse er løsningen. 

Brochuren hjælper dig med at få et overblik over erhvervsuddannelsers ind-
hold, så du i samarbejde med borgeren/medlemmet kan bruge uddannelses-
løft som løsning og korteste vej tilbage i job.

Rigtig god fornøjelse!

1 – 2 – 3 SÆT I GANG...
Borgeren/medlemmet kan med uddannelsesløft komme ud af ledighed og i job. Inden borgeren/
medlemmet begynder på uddannelsen, skal vedkommende have udarbejdet en realkompeten-
cevurdering (RKV). Den viser, hvad vedkommende kan inden for branchen. Uddannelseslængden 
bliver afkortet i forhold til, hvad RKVen viser. Derfor vil uddannelsesvarigheden muligvis være 
kortere end den angivne max længde! Tilmelding til RKV: 

NEXT: https://nextkbh.dk/eux/om-eux/kom-i-gang-med-eux/euv-rkv

Unord: https://unord.dk/vejen-til-en-erhvervsuddannelse/rkv-realkompetencevurdering/ 

TEC: https://www.tec.dk/samarbejde-med-omverdenen/jobcenter/realkompetencevurdering-rkv/

Inden for uddannelsesområdet SUNDHED finder du her de uddannelser, som borgeren/ 
medlemmet har mulighed for at gennemføre på afkortet tid. Disse uddannelser tilmelder borgeren/
medlemmet sig enten på vores hjemmesider eller ved at ringe til den oplyste kontaktperson på det 
relevante uddannelsessted.

KONTAKTER

U/NORD – unord.dk
Rikke Jensen
E: rrj@unord.dk
M: 9133 0016
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Tilbage til 
uddannelsesoversigt

KOK/GASTRONOM ERNÆRINGSASS

Varighed:
Trin 1: Køkkenassistent  
 (gastronomassistent).  
 Ca. 6 - 24 mdr.  
Jobmuligheder: Gode.
Trin 2: Smørrebrød og catering 

Ca. 6 - 38 mdr. 
Jobmuligheder: Gode.

Trin 3: Kok (gastronom) 
Ca. 6 - 38 mdr. 
Jobmuligheder: Gode.

Beskrivelse:
På gastronomuddannelsen arbejdes der med at lave mad. På 
skolen læres der om gode råvarer, hvordan der tilberedes og 
anrettes mad, og hvilke drikkevarer der passer til. En vigtig del 
af arbejdet går ud på at sammensætte et måltid, så det bliver en 
god oplevelse for gæsten.

Varighed:
Ca. 6 - 36 mdr.
Jobmuligheder: Lidt svært.

Beskrivelse:
Som ernæringsassistent laves der god og sund mad i storkøk-
kener. Forskellige mennesker har forskellige behov, og derfor 
arbejdes der på uddannelsen med, hvordan kosten kan skræd-
dersyes og portionerne tilrettes den enkelte.

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/2ZAtBGD

Scan koden og læs mere  
om uddannelsen  
på UNORD

Link: https://bit.ly/3FFYaN2

Indhold

https://bit.ly/2ZAtBGD

