Opdateret juli 2021

Voksenlærling
- Til din virksomhed
Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. I dette
katalog kan du få et overblik over og læse mere om, hvordan du får en voksenlærling til din virksomhed.
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
https://arbejdskraftalliancen.dk/
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Indledning
Der er brug for dygtige faglærte – nu og i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at virksomheder uddanner
arbejdskraft til at håndtere fremtidens opgaver og udfordringer. Virksomheder udvikler sig ikke kun på salg
og produktudvikling, men også på at have velkvalificerede medarbejdere.

Om voksenlærlinge: En typisk voksenlærling er en ikke-faglært person over 25 år, der gennemfører et
lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder. Hovedreglen er, at virksomheder, der ansætter
ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse med 2 måneders ledighed – og faglærte ledige med
mindst 12 måneders forudgående ledighed.

Tilskud:
•

Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 45 kr. i timen i hele
uddannelsesperioden.

•

Ledige faglært med mere end 6 måneders ledighed. Tilskud er 45 kr. i timen i hele
uddannelsesperioden.

•

Beskæftigede ufaglærte. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.

•

Læs mere her, om de forskellige muligheder: https://voksenlaerling.nu/tilskud/

Virksomhedens mulighed for at søge tilskud afhænger af forskellige forhold, herunder:
•

Er personen ufaglært eller faglært.

•

Er personen ledig eller i beskæftigelse.

•

Evt. ledighedsperiodes længde.

•

Det konkrete uddannelsesønske.

•

Har personen en forældet uddannelse.

•

Arbejdsmarkedet – er der mangel på den konkrete type arbejdskraft.

Find en voksenlærling:
1. Find ud af, hvilke erhvervsuddannelser, virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte
voksenlærlinge i.
2. Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted.
3. Kontakt Center for Arbejdsmarked. De kan fortælle mere om ordningen og hjælper gerne med at
finde en kandidat og få styr på det administrative.
4. Indgå en uddannelsesaftale med voksenlærlingen.
5. Et ansøgningsskema skal sendes (retur) til Center for Arbejdsmarked.
6. Ansøgning om tilskud skal indgives senest 1 måned efter, at den aftalte uddannelse er påbegyndt.
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EUC Sjælland (EUCSJ)
Jagtvej 2 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

Voksenlærling:
Som virksomhed kan I opkvalificere en nuværende medarbejder til faglært niveau, og dermed fastholde
•

en kompetent og erfaren arbejdskraft

•

opnå ny faglighed til virksomheden

Om I opkvalificerer en medarbejder eller ansætter en voksenlærling udefra, så får I en lærling med erfaring
fra arbejdsmarkedet og større modenhed end en ung lærling.
Der er forskellige regler for tilskud afhængig af, om den nye voksenlærling kommer fra beskæftigelse eller
ledighed. For at komme i gang med en voksenlærling, er der krav om følgende:
•

lærlingen skal være 25 år

•

virksomheden skal være godkendt

•

underskrevet uddannelsesaftale

Der er forskellige muligheder, når I skal have en voksenlærling. Hos EUC kan du få sparring om:
•

det at være en praktikvirksomhed

•

godkendelse som praktiksted

•

kompetencevurdering af lærlingen

•

løn og tilskud

•

udarbejdelse af uddannelsesaftale

Kontakt:
Voksenvejleder Helle Danielsen Email: heda@eucsj.dk - Telefon: 25 23 58 26
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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.

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

•

Kontoruddannelsen/EUX

•

Anlægsgartner + EUX

•

Lager- og terminaluddannelsen

•

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
+ EUX

•

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

•

Tjener

•

Træfagenes byggeuddannelse + EUX

•

Urmager

•

Vejgodstransportuddannelsen

•

VVS-energi + 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

•

Frontline radio/tv supporter

•

Gastronom

•

Gourmetslagter

•

Handelsuddannelsen + EUX

•

Industrislagter

•

Industritekniker + EUX

Hovedforløb – Erhvervsuddannelser:
•

Anlægsgartner + EUX

•

Industritekniker + EUX

•

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
+ EUX

•

Kontoruddannelsen + EUX

•

Automatik- og procesuddannelsen + EUX

•

Lager- og terminaluddannelsen
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•

Bager og konditor + EUX

•

Landbrugsuddannelsen

•

Bygningsmaler

•

Murer + EUX

•

Byggemontagetekniker

•

Personvognsmekaniker + EUX

•

Detailhandel + EUX

•

Procesoperatør

•

Data og kommunikation + EUX

•

Pædagogisk assistent + EUX

•

Detailslagter

•

Serviceassistent

•

Detailhandel + EUX

•

Sikkerhedsvagt

•

Elektriker + EUX

•

Smed + EUX

•

Elektronik og svagstrøm + EUX

•

Social- og sundhedshjælper

•

Ernæringsassistent + EUX

•

Social- og sundhedsassistent + EUX

•

Eventkoordinator + EUX

•

Tarmrenser

•

Frontline radio/tv supporter

•

Tjener

•

Gastronom

•

Træfagenes byggeuddannelse + EUX

•

Handelsuddannelsen + EUX

•

Urmager

•

Industrislagter

•

Vejgodstransportuddannelsen

Når en virksomhed tager en voksenlærling, 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 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
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Center for Arbejdsmarked (Næstved Jobcenter)
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Center for Arbejdsmarked har to hovedformål: At forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har
brug for. Og at hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher deres kompetencer og situation.
Herunder:
•

At understøtte virksomhedernes rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejderne.

•

At modvirke ubalancer på arbejdsmarkedet.

•

At borgerne via indsatser og services bliver attraktive at ansætte for virksomheden.

Voksenlærling
Voksenlæring-ordningen er en god vej til at sikre sig kvalificeret arbejdskraft, og der er god økonomi i
ordningen. Center for Arbejdsmarked kan hjælpe jer med finde den rigtige kandidat og søge tilskud til
ansættelse af en voksenlærling.

Hvilke erhvervsuddannelser, der er berettet til voksenlæring-ordningen, afhænger af arbejdsmarkedet. Hvilke
fag det drejer sig om på Sjælland, kan du se hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Her
kan du også se mere om ordningen.

Den direkte vej til Jobcenter Erhverv:
vkc@naestved.dk
Tlf. 20 16 65 74
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