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Elev eller lærling 

- Til din virksomhed 
 

Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. I dette 

dokument kan du få et overblik over, hvordan du finder elever eller lærlinge og hvordan, du kommer i gang. 

Beskrivelserne er en kort introduktion, hvor du hurtigt og let kan få overblik over mulighederne.  

 

Ønsker du nærmere dialog eller hjælp? 

Kontakt mig 

 

 

PROJEKTLEDER DENNIS THYSSEN 

Jeg hjælper med at finde den rigtige løsning for din virksomhed. 

Tlf. 55 88 52 48 

E-mail: dlt@naestvederhverv.dk 

www.arbjedskraftalliancen.dk  

 

mailto:dlt@naestvederhverv.dk
http://www.arbjedskraftalliancen.dk/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD0vb4m-zSAhWGPhQKHVUsDUIQjRwIBw&url=https://dit-naestved.dk/event/ivaerksaettercafe/&psig=AFQjCNFBN_MtBgYz3WAqllCQVMnX-RU0AQ&ust=1490344468546016
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Indledning 

Der er brug for dygtige faglærte – nu og i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at virksomheder uddanner elever 

og lærlinge til at håndtere fremtidens opgaver og udfordringer. Virksomheder udvikler sig ikke kun på salg og 

produktudvikling, men også på at have velkvalificerede medarbejdere. En elev eller lærling kan bidrage med 

opdateret viden, frisk inspiration, gå-på-mod samt nye idéer og relationer. 

 

Virksomhedens skal godkendes 

For at man kan få en elev eller lærling skal virksomheden godkendes. En erhvervsuddannelse er en 

vekseluddannelse, hvor eleven/lærlingen veksler mellem undervisning på skole og praktisk oplæring i en 

virksomhed. 

For at uddanne elever/lærlinge i den praktiske del af deres erhvervsuddannelse skal virksomheden være 

godkendt til faget/specialet. Det er den konkrete institution, der godkender din virksomhed.  

En godkendelse sikrer, at virksomheden til enhver tid er bekendt med og lever op til kravene til den praktiske 

oplæring. 

 

Hvordan finder man en elev eller lærling? 

1. Du kan kontakte den relevante institution direkte.  

2. Find en elev eller lærling på diverse portaler.  

3. Igennem netværk 
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Aroprezo ApS  
Ellegaardvej 36, 6400 Sønderborg  
 
Aroprezo.dk matcher elever fra erhvervsskolerne med virksomheder og skaber fundamentet for et godt 

læreforløb i virksomheden. Aroprezo.dk er et enkelt og brugervenligt IT rekrutteringsværktøj, der finder og 

tiltrækker relevante og motiverede elever til virksomheden, når der skal ansættes en ny elev eller lærling.  

På baggrund af elevens og virksomhedens forventninger, krav, muligheder og personlige kompetencer 

matches elever og virksomheden op med hinanden med motiverede og relevante ansøgninger til følge.  

 

I har ikke bare brug for en lærling – I har brug for den rette lærling; ham/hende, der kan og vil dét, I forventer 

og kan tilbyde. 

Aroprezo Aps er en privat virksomhed, der aktivt hjælper virksomheder med at få den rette elev ombord – 

første gang.  

 

Er Aroprezo.dk relevant for min virksomhed?  

Aroprezo.dk henvender sig primært til små og mellemstore virksomheder, der har brug for dygtige lærlinge, 

og som kan genkende et eller flere af nedenstående udsagn: 

• Det er blevet sværere – eller måske umuligt, at finde en god lærling. 

• Det kniber med at finde tiden i dagligdagen, til at gøre det opsøgende arbejde. 

• Har fornemmelsen af, at vi nogle gange tager en chance eller går for meget på kompromis, når vi 

ansætter en lærling, fordi der var for få ansøgninger. 

 

Hvordan kommer min virksomhed i gang med Aroprezo?  

Kontakt Mette Kaczmarek i dag og hør, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed med at få den rette 

lærling eller elev om bord. Du kan også selv registrere dig som virksomhed på www.aroprezo.dk  og oprette 

et stillingsopslag.  

 

Pris:  

Priser starter v. DKK 3.000,- ex. moms. (mere info: https://www.aroprezo.dk/)  

 

Kontakt: 

Aroprezo ApS  

Mette Kaczmarek  

mk@aroprezo.dk   

Tlf: 5050 2516 

http://www.aroprezo.dk/
mailto:mk@aroprezo.dk
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EUC Sjælland (EUCSJ) 
Jagtvej 2, 4700 Næstved og Malervænget 4, 4700 Næstved 

 
EUC Sjælland er et erhvervsuddannelsescenter, som uddanner unge mennesker fra de afslutter folkeskolen til 

de træder ud på arbejdsmarkedet og sørger for videre- og efteruddannelse af voksne. 

  
EUC Sjælland tilbyder følgende erhvervsuddannelser:  

Byggeri og teknologi 

• Bygningsmaler 

• Data og kommunikation 

• Elektriker 

• Murer 

• Struktør og brolægger 

• Stukkatør 

• Tømrer 

• VVS-energi 
 

 

Omsorg, sundhed og pædagogik 

• Frisør 

• Serviceassistent 

• Tandklinikassistent 
 

Teknologi og transport 

• Automatik og proces 

• Buschauffør 

• Industritekniker 

• Kranfører 

• Lager og terminal 

• Personvognsmekaniker 

• Smed 

• Turistbuschauffør 

• Vejgodstransport 

Erhvervsuddannelser (EUD og EUX) 

 

For lærlingen i en erhvervsuddannelse er virksomhedspraktikken et markant omdrejningspunkt.  

Praktikken udgør mindst halvdelen af uddannelsestiden, og mange lærlinge ser særligt frem til at skulle prøve 

sig selv af i det virkelige liv. 

 

Derfor skal du ansætte en lærling: 

• Alle prognoser viser, at der bliver mangel på faglært arbejdskraft inden for en årrække. 

• Du sikrer et højt fagligt niveau og skræddersyr medarbejderen til jeres egen virksomhed. 

• Den rigtige elev i det rigtige job bidrager med opdateret viden, frisk inspiration, gå-på-mod og nye 
relationer. 

• Styrker konkurrenceevnen med velkvalificeret arbejdskraft. 
 

EUC Sjælland hjælper dig med at: 

• Blive godkendt som praktikvirksomhed. 

• Finde en lærling som matcher virksomheden. 

• Udarbejde en uddannelsesaftale. 
 

 

 

 

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler 

mellem undervisning på skole og perioder med praktik (at stå i lære). For de elever, der uddanner sig på 

en af EUCSJs 7 EUX-linjer kombineres erhvervsuddannelsen endvidere med gymnasiale fag, så man bliver 

uddannet som både håndværker og student på én gang.   
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Hvilke uddannelsesaftaler er mulige? 

Virksomheden og lærlingen kan indgå forskellige former for uddannelsesaftaler, hvilket giver stor fleksibilitet 

i tilrettelæggelsen af praktikforløbet. Vælg den form for uddannelsesaftale, som bedst matcher begge parter. 

Praktikforløbet starter altid med en prøvetid på 3 måneder.  

 

• Den almindelige aftale: Det er en uddannelsesaftale, der omfatter samtlige praktik- og skoleophold 

på en uddannelse. Aftalen kan indgås med lærlingen, når han/hun starter på grundforløbet, eller I 

kan vente til grundforløbet er afsluttet. 

• Delaftale: Er en uddannelsesaftale, der kun kan indgås med elever, der er optaget i Praktikcenteret. 

En delaftale består af maksimalt en praktikperiode, og kan derfor være af meget begrænset varighed. 

• Kort aftale: Er en uddannelsesaftale, der består af mindst en hel praktikperiode med tilhørende 

skoleperiode. Aftalen kan omfatte yderligere perioder.  

• Restaftale: Er en uddannelsesaftale, der omfatter resten af en uddannelse, som lærlingen mangler at 

færdiggøre. 

• Kombinationsaftale: Er en uddannelsesaftale, mellem en lærling og flere virksomheder. Det skal 

fremgå, hvilke skole- og praktikperioder den enkelte virksomhed har del i.  

• Ny mesterlære: Er for virksomheden, der er godkendt som praktiksted, og som kan uddanne en 

lærling i et helt uddannelsesforløb. Denne aftaleform er for virksomheden, der gerne vi have det 

primære oplæringsansvar – især i det første år. 

 

KONTAKT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maler, elektriker, frisør, smed, 

tandklinikassistent, automatiktekniker 

Lene Schmidt, lesc@eucsj.dk, tlf.: 20 66 62 86 

Bygge og anlæg, murer, tømrer, struktør 

Raimo Carlsson, race@eucsj.dk, tlf.: 2523 5779 

 

Auto, transport, VVS, Lager og logistik 

Birgitte M. Johansen, bijo@eucsj.dk, tlf.: 21 80 39 01 

mailto:lesc@eucsj.dk
mailto:race@eucsj.dk
mailto:bijo@eucsj.dk
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ZBC 
Handelsskolevej 3, 4700 Næstved 

 

ZBC fusionerede i 2017 med Selandia og SOSU Sjælland. ZBC er Danmarks næststørste erhvervsskole med 

afdelinger i otte byer; Næstved, Roskilde, Ringsted, Køge, Holbæk, Slagelse, Haslev og Vordingborg.    

 

Uddannelsesretninger:  

• Handel, kontor, detail eller events. 

• Automatik- og procesuddannelsen, procesoperatør, industritekniker, værktøjsmager, bygningsmaler, 

træfagenes byggeuddannelser og personvognsmekaniker. 

• Elektronik- og svagstrømsuddannelsen, frontline radio/tv-supporter og data- og 

kommunikationsuddannelsen. 

• Gourmetslagter, slagter, tarmrenser, serviceassistent eller sikkerhedsvagt. 

• Bager/konditor, receptionist, ernæringsassistent, gastronom eller tjener. 

• For skolepraktikelever på Data- og kommunikationsuddannelsen. 

 

Strukturen på erhvervsuddannelserne:  

Grundforløbet foregår på en erhvervsskole. Hovedforløbet foregår i en eller flere virksomheder. I løbet af 

praktikken er der perioder, hvor den studerende går på skole og lærer sit fags teori. Erhvervsuddannelserne 

har forskellig længde fra omkring 1½ til 5½ år. Men de er bygget op nogenlunde ens og veksler mellem skole 

og praktik 

 

Grundforløb – Erhvervsuddannelser: 

 
• Automatik- og procesuddannelsen + EUX 

• Anlægsgartner + EUX 

• Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 
+ EUX 

• Bager og konditor + EUX 

• Bygningsmaler + EUX 

• Data og kommunikation + EUX 

• Detailhandel + EUX 

• Elektriker + EUX 

• Elektronik og svagstrøm + EUX 

• Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 

• Ernæringsassistent + EUX 

• Eventkoordinator + EUX 

• Handelsuddannelsen + EUX 

• Industritekniker + EUX 

• Finansuddannelsen/EUX 

 
• Kontoruddannelsen/EUX 

• Lager- og terminaluddannelsen 

• Landbrugsuddannelsen + EUX 

• Lastvognsmekaniker + EUX 

• Murer + EUX 

• Personvognsmekaniker + EUX 

• Procesoperatør 

• Pædagogisk assistent + EUX 

• Receptionist 

• Serviceassistent 

• Sikkerhedsvagt 

• Smed + EUX 

• Social- og sundhedshjælper 

• Social- og sundhedsassistent + EUX 

• Tarmrenser 
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• Frontline radio/tv supporter 

• Gastronom 

• Gourmetslagter 

• Handelsuddannelsen + EUX 

• Industrislagter 

• Industritekniker + EUX 

• Tjener 

• Træfagenes byggeuddannelse + EUX 

• Urmager 

• Vejgodstransportuddannelsen 

• VVS-energi + EUX 

 

Hovedforløb – Erhvervsuddannelser: 

 
• Anlægsgartner + EUX 

• Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 
+ EUX 

• Automatik- og procesuddannelsen + EUX 

• Bager og konditor + EUX 

• Bygningsmaler 

• Byggemontagetekniker 

• Detailhandel + EUX 

• Data og kommunikation + EUX 

• Detailslagter 

• Detailhandel + EUX 

• Elektriker + EUX 

• Elektronik og svagstrøm + EUX 

• Ernæringsassistent + EUX 

• Eventkoordinator + EUX 

• Frontline radio/tv supporter 

• Gastronom 

• Handelsuddannelsen + EUX 

• Industrislagter 

 

 
• Industritekniker + EUX 

• Kontoruddannelsen + EUX 

• Lager- og terminaluddannelsen 

• Landbrugsuddannelsen 

• Murer + EUX 

• Personvognsmekaniker + EUX 

• Procesoperatør 

• Pædagogisk assistent + EUX 

• Serviceassistent 

• Sikkerhedsvagt 

• Smed + EUX 

• Social- og sundhedshjælper 

• Social- og sundhedsassistent + EUX 

• Tarmrenser 

• Tjener 

• Træfagenes byggeuddannelse + EUX 

• Urmager 

• Vejgodstransportuddannelsen 

 

Find elever 

Når en virksomhed tager elever, skal virksomheden være godkendt til den uddannelse, eleven skal uddannes 

indenfor. Virksomheden skal godkendes for at sikre et ensartet kvalitetsniveau inden for faget. 

ZBC ’s konsulenter hjælper gerne med godkendelse, vejledning og at finde den rigtige elev til netop jeres 

virksomhed. 

 

Bliv inspireret på www.zbc.dk/for-virksomheder/  

Kontakt:  

Connie Toft  
Mail: toft@zbc.dk - Tlf. 25 19 28 97 

 

http://www.zbc.dk/for-virksomheder/
mailto:toft@zbc.dk
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Portaler 

Der findes flere forskellige webbaserede platforme, hvor virksomheder og elever/lærlinge kan mødes. Her 

kan du som virksomhed uploade en annoncering og blive eksponeret over for mulige kandidater.  

Der findes et bredt udvalg af forskellige platforme, herunder: 

• www.elevplads.dk/  

•  www.elevportalen.dk/  

• www.praktikservice.dk/  

 

http://www.elevplads.dk/
http://www.elevportalen.dk/
http://www.praktikservice.dk/

