Trainee-forløb
på de tekniske erhvervsuddannelser

Trainee-forløb på de tekniske erhvervsuddannelser
Er du mellem 15-17 år og drømmer du om at komme ud og prøve kræfter med erhvervslivet?
Et trainee -forløb er typysk af 3-6 måneders varighed, og du får løn under ansættelsen.
Målet er efterfølgende at indgå en egentlig uddannelsesaftale, hvor du kommer i praktik i
en virksomhed.
Der er lærepladser og jobmuligheder i industrien og byggebranchen, og gennem et Trainee
forløb vil du kunne afprøve mulighederne og sikre dig en karriere inden for en af disse
erhvervsuddannelser.
Du kan komme i et trainee-forløb inden for følgende brancher:


Vvs



Elektriker



Tømrer



Personvognsmekaniker



Smed



Industritekniker

Vi har et netværk af virksomheder, som har givet tilsagn om at ville tilbyde unge som dig,
der har afsluttet folkeskolen, muligheden for at prøve at arbejde i en virksomhed, inden du
starter på en erhvervsuddannelse.

Et trainee-forløb giver dig mulighed for at:



afprøve faglige interesser i praksis i 3 – 6 måneder
opleve og arbejde i en moderne produktionsvirksomhed eller i byggebranchen, hvor
der er fart over feltet



få et lønnet job (løn og arbejdsforhold er efter gældende overenskomst)



sikre dig en uddannelsesaftale/læreplads



opbygge et kammeratligt samarbejde med ansatte i virksomheden samt andre
relevante arbejdsmarkedskompetencer



få faglig viden og rutiner i de arbejdsopgaver, du kommer til at arbejde med

Er et trainee-forløb for dig?
For at deltage i et trainee-forløb skal du:


have gennemført mindst 9 års skolegang eller gå i 9. eller 10. klasse



være mellem 15 og 17 år



være motiveret for at afklare dig selv i en branche, som du er interesseret i

Baggrunden for trainee-ordningen
Fra politisk side ønsker man, at flere unge søger ind på erhvervsskolerne for senere at
sikre kvalificeret arbejdskraft ude i virksomhederne.
Der er til stadighed behov for kvalificeret arbejdskraft, og med dette tilbud får unge mulighed for at afprøve interesser og evner i samarbejde med en virksomhed, inden de unge
vælger en erhvervsuddannelse.
I den forbindelse har Esbjerg kommune indgået et samarbejde med Rybners tekniske skole om at spotte så mange unge som muligt, der kan være i målgruppen for denne ordning
Arbejdstilsynet har også godkendt, hvilke jobsituationer og arbejdsfunktioner unge mellem
15 og 17 år på trainee-ordningen må arbejde med.
Hvordan deltager jeg i et trainee-forløbet?
Kontakt din uddannelsesvejleder, som du finder på minvejleder.dk
Vil du vide mere om trainee-forløb?
Ole Olesen				Søren Bo Christensen
Uddannelsesvejleder
Virksomhedskonsulent
Esbjerg kommune			
Rybners tekniske skole
Mobil: 20 52 22 56			
Mobil: 61 55 80 73
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