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Forord
En god erhvervsuddannelse er noget af det bedste, du kan gøre for 
dig selv og din fremtid.

En god erhvervsuddannelse er vejen til job med ordentlige løn- og 
arbejdsforhold.

En god erhvervsuddannelse vil føre dig sikkert gennem de mange 
jobskift, du må regne med at skulle i gennem i løbet af dine – 
forhåbentlig – rigtig mange aktive år i arbejdslivet.

Du vil altid finde 3F i forreste række i indsatsen for bedre 
uddannelsesmuligheder. Vores mål er, at der skal være 
erhvervsuddannelser på alle de områder, hvor 3F har overenskomst.

I denne pjece kan du læse om alle de erhvervsuddannelser, det 
indtil nu er lykkedes os at få etableret. Jeg håber, at den skærper din 
appetit med hensyn til uddannelse. 

Husk at melde dig ind i 3F, så snart du indgår uddannelsesaftale. For 
de unge lærlinge holder vi kontingentet helt i bund, men er alligevel 
i stand til at tilbyde en bred vifte af hjælp. For eksempel tjek af, om 
din uddannelsesaftale, dine arbejdstider, dine arbejdsmiljøforhold og 
din løn er i orden. 

Hvis du har spørgsmål om uddannelserne, jobmulighederne, lønnen 
m.v., er du altid meget velkommen til at kontakte en af 3F’s lokale 
afdelinger. Find os på www.3f.dk. 

Søren Heisel
Forbundssekretær, 3F
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AMBULANCEBEHANDLER

Som uddannet ambulancebehandler  
hjælper du syge og tilskadekomne.

Du rykker ud til ulykker, når der bliver  
slået alarm på 112. 

Uanset opgaven skal du være klar til at 
hjælpe og behandle patienten. 

Den hurtige indsats er afgørende med 
hensyn til at redde menneskeliv. 

Du kan videreuddanne dig til 
Ambulancebehandler med særlig 
kompetence (paramediciner).

Læs mere på www.tur.dk



ANLÆGSGARTNER 

Anlægsgartneren anlægger haver, 
parker, kirkegårde, slotshaver, golfbaner 
og andre grønne områder. Der skal 
vandes, gødes, slås græs, luges ukrudt 
og beskæres buske og træer, evt. i 
kunstneriske udformninger.

Som anlægsgartner er du med til at 
skabe og passe smukke udendørsarealer 
– til glæde for alle. 

Læs mere på 
www.blivanlaegsgartner.dk



ANLÆGSSTRUKTØR

Som uddannet anlægsstruktør får du et 
arbejde med afvekslende og spændende 
opgaver. 

En anlægsstruktør går i dybden og 
arbejder blandt andet med etablering 
af forsyningsledninger til bl.a. kloakker, 
anlægger fortove, pladser og andre anlæg 
med betonbelægninger samt bygger veje 
og broer. 

Som anlægsstruktør kan du komme til at 
arbejde med fremtidens store projekter. 

Læs mere på www.bygud.dk



AUTOSADELMAGER 

Autosadelmageren reparerer og betrækker møbler, syr og 
opsætter gardiner eller laver sæder og beklædning til biler, 
tog og busser. 

Som autosadelmager arbejder du med at polstre og opbygge 
automøbler og beklæde dem med betræk. Du skal rådgive 
kunder om valg af stoffer og sædetyper, og du skal opbygge 
sædernes polstring individuelt og tilpasse mål, vinkler og 
hårdhed til kundens særlige ønsker. Du kan også skabe nye 
modeller efter tegning og arbejde med restaurering af ældre 
autointeriør. Du kan både arbejde med hånd- og elværktøj.

Du kan typisk få ansættelse i små og store produktioner 
inden for autointeriørbranchen. Du kan også få ansættelse i 
udviklingsafdelinger i autointeriørbranchen. Endelig kan du 
også vælge at blive selvstændig med egen virksomhed eller 
værksted.

Uddannelsen til autosadelmager er et speciale på 
boligmonteringsuddannelsen.

Læs mere på www.snedkerudd.dk



BEKLÆDNINGSHÅNDVÆRKER

Som beklædningshåndværker arbejder du indenfor 
mode-, livsstil- og tekstilbranchen. Du kan arbejde 
både i små skræddervirksomheder med egen 
systue og i store mode- og handelshuse, der 
producerer tekstil og tøj. 

Beklædningshåndværkeren har kendskab til 
forarbejdning og produktion af tøj og arbejder med 
design-oplæg og konstruktion af mønstre.
Beklædningshåndværkeren kan sy og tage 
mål samt konstruere modeller, herunder bruge 
forskellige syteknikker. Beklædningshåndværkeren 
kan ligeledes bruge it-værktøjer til at lave 
arbejdstegninger og produktbeskrivelser. 

Som beklædningshåndværker bliver du kvalificeret 
til at arbejde med designprocessen fra idé til 
færdigt produkt. 

Læs mere på  
www.industriensuddannelser.dk



BROLÆGGER 

Som brolægger arbejder du udendørs året 
rundt. Du vil komme til at sætte varige 
udtryk i byens baggårde, på byens pladser 
og generelt i det danske bybillede – til 
glæde nu og mange år frem.

Som brolægger kommer du til at udføre 
granitbrolægning og belægninger på gader, 
veje, indkørsler, torve og pladser. 

Brolæggeruddannelsen stiller krav til din 
kreativitet, da der hele tiden videreudvikles 
og eksperimenteres for at sikre, at de 
brolagte arealer, som lægges i dag, også 
fremtræder smukke fremover.
 
Læs mere på www.bygud.dk



BUSCHAUFFØR

Som buschauffør påtager du dig ansvaret 
for at transportere passagererne godt  
og sikkert.

Du kan blive faglært buschauffør i 
kollektiv trafik eller i turistbuskørsel.

Som buschauffør er du specialist i 
personbefordring med store køretøjer. 
For eksempel bybuskørsel, han-
dicapkørsel eller turistbuskørsel.

Som buschauffør ved du, hvordan man 
kører sikkert og miljørigtigt. 

Læs mere på www.tur.dk



BYGGEMONTAGETEKNIKER 

Som byggemontagetekniker er du 
uddannet til at varetage specialiserede 
arbejdsfunktioner med opsætning af 
indvendige gipsvægge og -lofter samt 
montage af indvendige døre og  
glaspartier. 

Du har indsigt i materialernes 
egenskaber og i lovgivningens regler for 
arbejdets udførelse. 

Som byggemontagetekniker vil du 
typisk være beskæftiget i større 
bygge- og entreprenørvirksomheder.
 
Læs mere på www.bygud.dk



BYGNINGSSNEDKER

Som bygningssnedker arbejder du med 
montering af præfabrikerede vinduer, døre, 
inventar, gulve og lofter mm. ude hos 
kunderArbejdet kan foregå på værksteder, 
på fabrik, på byggepladser, i bygninger og 
private hjem. Du taler med kunder, planlægger 
arbejdsopgaver og arbejder med kvalitetssikring.

Du kan få ansættelse i små og store snedker-
og tømrervirksomheder, inventarvirksomheder 
og døre- og vinduesvirksomheder. Du kan 
også vælge at blive selvstændig med egen 
virksomhed.

Læs mere på www.snedkerudd.dk



BYGNINGSSTRUKTØR 

Bygningsstruktøren har et varieret arbejde 
med skiftende arbejdssteder og med 
afvekslende, spændende opgaver. 

En bygningsstruktør er blandt andet med til 
at bygge boliger, fabrikker, skoler, havne, 
broer og tunneller.  

Der vil blive brug for endnu flere 
veluddannede unge - også til nye 
opgaver og projekter, hvor det er vigtigt 
at kunne arbejde kvalificeret med mange 
forskellige materialer. Og det er netop det, 
bygningsstruktøruddannelsen kan: give dig 
som ung en meget alsidig uddannelse, hvor 
du lærer at arbejde med både beton, træ, 
stål, glas, jern og plast. 
 
Læs mere på www.bygud.dk



DYREPASSER

Som dyrepasser arbejder du med fodring, avl, 
dyrevelfærd og adfærdsberigelse. 

Du ved noget om dyrenes anatomi, deres 
organer, bevægeapparat og optagelse af 
næringsstoffer. 

Du arbejder med rengøring af dyre- og 
staldanlæg, foderfremstilling, sundhedskontrol, 
sygdomsforebyggelse og betjening og 
vedligeholdelse af teknisk udstyr.

Uddannelsen til dyrepasser er vejen til job i 
hestestutterier, hos opdrættere af forsøgsdyr, 
hos dyrehandlere og i zoologiske haver. 

Læs mere på  
www.jordbrugetsuddannelser.dk



EJENDOMSSERVICETEKNIKER 

Som ejendomsserviceteknikker er det dig, 
der står for drift og vedligeholdelse af vand-, 
varme- og ventilationsanlæg, låsesystemer og 
ikke mindst energieffektivitet. Endvidere står 
du for vedligeholdelse og drift af bygninger, 
udendørsarealer herunder de grønne områder, 
legepladser og affaldshåndtering.

Du er god til at kommunikere og vejlede 
forskellige brugere i rettigheder og pligter 
omkring anvendelse af bygninger og deres 
faciliteter, og du er god til psykologi, 
serviceformidling og kontakt til kommuner  
og andre håndværkere og institutioner m.v.

Læs mere på www.susudd.dk



ELEKTRONIKOPERATØR 

Elektronikoperatøren er en nøgleperson i 
elektronikvirksomheden og har en lang række 
arbejdsfunktioner inden for bl.a. manuel montage, 
overvågning, fejlfinding, lettere reparation på 
udstyr og automatiserede montageanlæg samt 
kabelfremstilling.

Som elektronikoperatør bliver du ansat i en 
større eller mindre elektronikvirksomhed. Du 
vil kunne beskæftige dig med pc-teknologi, 
kommunikationsudstyr, sikkerhedsudstyr, 
hospitalsteknologi, måleapparatur og meget 
andet.

Læs mere på
www.industriensuddannelser.dk



FISKER 

Som uddannet erhvervsfisker kan du indgå i 
besætningen på et fiskefartøj.  

Det er et hårdt arbejde, når du er afsted. Men 
indimellem er der også mange fridage.

Normalt tjener de faglærte fiskere rigtig godt, 
og du er så rigeligt din løn værd på grund af 
din brede viden om fiskearter, fangstmetoder, 
behandling af fangsten, fartøjets indretning, 
motorer og elektrisk/hydraulisk grej, 
navigation, svejsning, radiokommunikation, 
brandbekæmpelse, arbejdssikkerhed, regler 
for søfart m.v.

Når du er færdig med fiskeruddannelsen, får 
du ”det blå bevis”, og så er du klar til de gode 
hyrer – eller til at gå videre på skipperskolen.
 
Læs mere på www.fiskeriskolen.dk



FORSYNINGSOPERATØR 

En forsyningsoperatør arbejder med at opbygge 
og vedligeholde det el-net, som fører strøm ud 
til forbrugerne. Forsyningsoperatører overvåger 
elnettet og reparerer kabler eller transfor-
matorstationer, hvis der opstår fejl.

Forsyningsoperatørerne arbejder også med at 
etablere og reparere gadelys-systemer og fiber-
kabler til net-kommunikation. 

Overvågningen og driften af elnettet bliver mere 
og mere automatiseret, så du skal både have lyst 
til at arbejde med store elkabler og computerstyret 
overvågnings- og måleudstyr. 

En forsyningsoperatør arbejder i forsyningsselskaber 
indenfor elforsyning. 

Læs mere på 
www.industriensuddannelser.dk



GARDINDEKORATØR 

Uddannelsen til gardindekoratør er et speciale på 
boligmonteringsuddannelsen. 

Som gardindekoratør arbejder du med individuel 
indretning og løsninger vedrørende gardin og 
solafskærmning både i private hjem, men også 
i forbindelse med større indretningsopgaver og 
byggeprojekter. En vigtig del af arbejdet er at vide 
hvilke materialer, du skal anvende. Du skal have 
sans for farver og design og kende moden, så du 
kan tilfredsstille kundens ønsker. 

Du kan typisk få ansættelse i små og store 
virksomheder eller værksteder inden for 
gardinbran-chen. Du kan også få ansættelse 
i udviklingsafdelinger i gardinbranchen samt 
ansættelse i butikker, der forhandler produkter 
til indretning. Endelig kan du også vælge at blive 
selvstændig med egen virksomhed eller værksted. 
 
Læs mere på www.snedkerudd.dk



GARTNER

Som gartner arbejder du i væksthuse, 
planteskoler eller i frilandsgartnerier.

Det er et job, hvor du skal være god til at 
bruge både hænderne og hovedet. 

I det moderne gartneri er der mange 
specielle maskiner og udstyr. Og der er 
computere.

Som gartner har du en bred viden om 
blomster og planter. Du ved, hvordan de 
dyrkes optimalt, og hvad de kan bruges til. 
Du er god til at betjene kunderne.
 
Læs mere på 
www.jordbrugetsuddannelser.dk



GLARMESTER 

Glarmesteren arbejder med glas. Det være sig 
tilskæring, slibning, polering og hulboring af alle 
typer glas.

Under uddannelsen lærer du om montering af 
enkeltglas og termoruder, tildannelse af alumi-
nium til facader, indramning af grafik og malerier, 
udskiftning af autoruder, montering af hel-
glasdøre, fremstilling af blyruder og tildannelse af 
forsatsrammer.

Glarmesterens daglige arbejde foregår dels på 
værksted, dels ude hos kunderne. Arbejdsopgaverne 
giver lejlighed til kontakt med mange mennesker og 
er meget afvekslende.

Du kan som glarmester specialisere dig i facade-, 
autoglas- eller indramningsopgaver. Mange 
glarmestre arbejder meget alsidigt med glas.

Glarmestre er for eksempel ansat i mindre 
virksomheder eller har eget firma.

Læs mere på www.blivglarmester.dk 



GODSCHAUFFØR 

Som faglært godschauffør er du hovedpersonen 
med hensyn til, at godset kommer sikkert frem  
- til rette tid, på rette sted og uskadt. 

Som faglært godschauffør kan du køre lastbil 
med påhængskøretøj nationalt og internationalt.

Du kan køre trafiksikkert og energi- og 
miljørigtigt.

Du kan håndtere alt det forskellige udstyr, som 
en moderne lastbil kan indrettes med.

Du kan læsse af og på med lastbilkran og truck.

Du kan tale med alle slags kunder, også på 
engelsk.

I løbet af uddannelsen kan du specialisere 
dig inden for godstransport, flytning, 
tankbiltransport eller renovation.
 
Læs mere på www.tur.dk



GREENKEEPER/GROUNDSMAN

Greenkeeperen skitserer og planlægger 
anlæg af golfbaner, sørger for græspleje, 
plantesundhed samt beskæring af træer og 
buske på golfanlægget.

Som groundsman er det dig, der passer 
boldbaneanlægget. Du har styr på målinger 
og registreringer af forhold på baneanlægget, 
på jordbundsforholdene, græsvæksten, 
på etablering og renovering af boldarealer 
samt den daglige pleje af boldbaner og 
udenomsarealer. 
 
Læs mere på 
www.blivanlaegsgartner.dk



GULVLÆGGER 

Gulvlæggeren er specialist i at lægge 
gulve og vurdere hvilke materialer, der 
skal bruges til forskellige opgaver. 

Hver byggeopgave vil stille krav til din 
viden og brede kendskab til materialer 
og løsninger. Du skal have lyst til at 
bruge din store viden om materialers 
styrker og svagheder, da gulvlæggeren 
ofte rådgiver og hjælper kunder til at 
vælge materialer og farver. Samtidig 
skal du kunne arbejde med stor 
præcision og kvalitetssans.

Læs mere på www.bygud.dk



HAVNE- OG TERMINALARBEJDER

Som faglært havne- og terminalarbejder er du 
specialiseret inden for håndtering, lastsikring, 
lastning og losning af gods på havne og 
terminaler.

Du forstår betydningen af en optimal logistik- 
og kvalitetsstyring. Med din viden kan du 
medvirke til at sikre en effektiv styring af 
havnens logistik og til at sikre et sundt og 
sikkert arbejdsmiljø.

Du kan håndtere både de enkle og de 
komplekse arbejdsopgaver, der kendetegner en 
moderne havn og terminal. Du kan køre med de 
særlige havnekøretøjer såsom containertruck og 
straddle-carrier, samt andre maskiner og udstyr 
- efter gældende regler og styringssystemer.
 
Læs mere på www.tur.dk



INDUSTRIOPERATØR

En industrioperatør arbejder med at betjene 
maskiner og produktionsanlæg i mange forskellige 
slags industrivirksomheder for eksempel inden for 
fødevarer, medicin, møbler eller elektronik. 

Som industrioperatør bliver du en fleksibel 
medarbejder, der kan udføre mange forskellige 
opgaver i virksomheden. Du får en bred forståelse 
for industriproduktion og lærer om forskellige 
typer maskiner og anlæg. Du bliver i stand til 
at planlægge en produktion og kan bidrage med 
ny viden og inspiration til virksomheden via 
dine tekniske kompetencer, samarbejdsevner og 
forståelse for produktion.

Uddannelsen som industrioperatør giver dig stor 
mulighed for at specialisere dig inden for den 
branche, der interesserer dig mest. 

Læs mere på  
www.industriensuddannelser.dk



KOK (GASTRONOM)

Som kok er du kernemedarbejderen i det 
professionelle køkken.

Du udarbejder menuer og står for indkøb  
og beregninger. 

Du følger fremstillingsforløbet hele vejen  
- udvælger og klargør de forskellige råvarer, 
koger, steger, griller, bager og laver saucer, 
supper, salater osv.

Du arrangerer maden på en dekorativ og 
appetitvækkende måde.

Du skal glæde andre mennesker med  
din kogekunst.

Måske arbejder du i levnedsmiddelindustrien 
med at sammensætte og udvikle de 
forskellige færdigvareprodukter. 

Læs mere på  
www.uddannelsessekretariatet.dk



KRANFØRER

Som faglært kranfører kan du køre og 
arbejde med de forskellige typer af 
mobile kraner. Både de lastbilmonterede 
kraner og de helt store mobilkraner.  
Du har ansvaret for, at kranen er korrekt 
opstillet, og at alle løft foretages sikkert 
og effektivt.

Du kan ud fra tegninger af byggepladsen 
beregne, hvor kranen skal stilles op, og 
hvordan den skal samvirke med  
andre kraner.

Du er specialist i sikkerhed, og du har 
et stort ansvar. Men du kan leve op til 
det på baggrund at din meget grundige 
uddannelse.

Læs mere på www.tur.dk



LAGEROPERATØR 

Som faglært lageroperatør har du styr på 
alt, hvad der sker på et moderne lager. 

Intet lager uden IT – og det kan du 
betjene. 

Du er også ”håndværkeren”, der kan 
modtage leveringerne og få varerne 
placeret korrekt, både på lageret og i IT-
systemet. Du kan også plukke, pakke og 
emballere varer til forsendelse. 

De fleste lageroperatører specialiserer 
sig i lager-logistik. Men der er også en 
mulighed for at specialisere sig i lager-
transport, hvis virksomheden både har 
lager og køretøjer.

Læs mere på www.tur.dk



LANDBRUG 

Som uddannet landmand har du en  
bred viden om husdyr og jorddyrkning.  
I Danmark har vi mange store gårde med 
moderne bygninger og anlæg med mange 
produktionsdyr.

Du er godt inde i de mange tekniske 
indretninger i det moderne landbrug. Både 
hvordan bedrifterne styres, hvordan de 
vedligeholdes, og økonomi og planlægning 
af bedriften.

Du kan specialisere dig som landmand 
med speciale i husdyr eller i planter. 
Eller du kan specialisere dig som 
jordbrugsmaskinfører.

Læs mere på 
www.jordbrugetsuddannelser.dk



LUFTHAVNSOPERATØR 

Som faglært lufthavnsoperatør er du 
specialist i en række af de praktiske 
opgaver i en lufthavn.

Du har helt styr på det meget høje 
sikkerhedsniveau i lufthavnen, og du 
ved, hvordan opgaverne med at servicere 
fly, passagerer og luftfragt kan løses 
effektivt uden at gå på kompromis med 
sikkerheden.

Under uddannelsen til lufthavnsoperatør 
kan du specialisere dig i et eller flere 
områder, for eksempel servicing af 
fly, pasning af lufthavnens anlæg, 
bagagehåndtering, godstransport med fly, 
fly-rengøring, optankning eller  
brand/redning.
 
Læs mere på www.tur.dk



MASKINSNEDKER

En maskinsnedker fremstiller møbler, køkkener, 
gulve, døre og meget mere. 

På skolen lærer du at slibe, høvle og fræse ved 
hjælp af maskiner. Desuden lærer du om de 
materialer, der anvendes. 

En stor del af arbejdet går ud på at planlægge 
et produktionsforløb og programmere og 
betjene avancerede maskiner og materialer til 
produktion. Du vil opstille stationære maskiner og 
programmerer højteknologiske CNC-maskiner og 
robotter. Ydermere får du kendskab til design og 
materialer, og du deltager i planlægning, styring og 
optimering af processen i en produktion. Ligeledes 
arbejder du med kvalitetssikring af de produkter, 
som virksomheden producerer. 

Du kan få ansættelse i flere forskellige brancher 
såsom store og små møbelvirksomheder, 
døre- og vinduesvirksomheder, køkken- og 
inventarvirksomheder, savværker, snedker- og 
tømrerværksteder og plastindustrien. 

Læs mere på www.snedkerudd.dk



MURER 

Som uddannet murer kommer du til at 
arbejde med mursten, mørtel, fliser, klinker 
og tagsten m.m. Du kan opføre villaer, 
tilbygninger, udføre restaureringsopgaver, 
reparationer, sætte præg på store 
etageejendomme og meget andet. Murere 
arbejder med kvalitet, præcision og teknisk 
forståelse. 

Mureruddannelsen kræver en høj grad af 
lyst til at arbejde i det fri, da alt arbejde 
foregår ude på byggepladser i alt slags vejr. 

Danske murere er respekteret verden 
over. Du har derfor gode muligheder for 
arbejde i såvel danske som udenlandske 
byggefirmaer.

Læs mere på www.bygud.dk



MØBELPOLSTRER 

Uddannelsen til møbelpolstrer er et speciale på 
boligmonteringsuddannelsen. 

Som møbelpolstrer går dit arbejde først og 
fremmest ud på at polstre møbler og beklæde med 
betræk. Du kommer til at arbejde med design og 
individuel boligindretning. Du skal rådgive kunder 
om valg af stoffer og steltyper, og du skal opbygge 
møblernes polstring individuelt og tilpasse mål, 
vinkler og hårdhed til kundens særlige ønsker. 
Du kan også skabe nye modeller efter tegning i 
samarbejde med møbeldesignere. Endelig kan du 
også arbejde med restaurering af gamle møbler. 

Du kan typisk få ansættelse i små og store pro-
duktioner inden for polstrerbranchen. Du kan også 
få ansættelse i udviklingsafdelinger i polstrer-
branchen. Endelig kan du også vælge at blive 
selvstændig med egen virksomhed eller værksted. 

Læs mere på www.snedkerudd.dk



MØBELSNEDKER

Som møbelsnedker er du rigtig god med dine 
hænder. Du er med til at producere møbler, 
inventar og køkkener. Du kan arbejde på 
små og store værksteder eller i produktionen 
på større virksomheder. Dit arbejdsområde 
vil være at opstille og anvende stationære 
maskiner og computerstyrede maskiner.. 

Ofte bruger du computerstyrede maskiner 
til at producere flere eksemplarer af et 
bestemt møbel, men du kan også klare en 
enkeltstykproduktion efter kundens ønske. 
Du pudser, samler og overfladebehandler 
produkterne, arbejder med kvalitetssikring, 
taler med kunder og planlægger 
arbejdsopgaver.

Læs mere på www.snedkerudd.dk



ORGELBYGGER 

Et orgel er ikke kun et musikinstrument med en 
flot brusende lyd. Det er også et mesterværk af 
håndværksmæssige og tekniske finesser. 

Som orgelbygger fremstiller du dele til et orgel 
på et værksted. Du kan også arbejde ude med 
samling og opsætning af orgler og løbende 
eftersyn og stemning af orgler.

Som orgelbygger er det dig, der kan den 
svære kunst at bygge et orgel. Du kan tegne 
og lave beregninger. Du kan fremstille orglets 
hundredvis af dele hjemme i værkstedet. Og du 
kan samle elementerne, så de fremstår smukt 
i kirken eller koncertsalen. Endvidere kan du 
vedligeholde og stemme orgler. 

Læs mere på www.snedkerudd.dk



ORTOPÆDIST 

En ortopædist arbejder med at lave 
hjælpemidler til handicappede. 

Du lære at lave bandager, krykker og kunstig 
arme og ben. 

En vigtig del af arbejdet går ud på at tilpasse 
protesen, som laves af for eksempel metal, 
plastic, træ eller læder, til den enkelte bruger. 

Som ortopædist lærer du også at reparere og 
vedligeholde værktøj og udstyr. 

Du kan typisk få arbejde i små eller større 
produktioner inden for bandagistområdet. Du 
vil også kunne får job i udviklingsafdelinger 
inden for bandagist- og ortopædiområdet. 

Læs mere på www.snedkerudd.dk



OVERFLADEBEHANDLER 

En overfladebehandler forbereder og 
behandler overflader på forskellige 
materialer. 

En vigtig del af arbejdet går ud på at 
klargøre overfladen med slibeværktøj eller 
et kemisk bad, så det endelige resultat 
bliver holdbart og glat.

En overfladebehandler kan arbejde både på 
større produktionsvirksomheder i jern- og 
metalindustrien og på mindre maskin- og 
værktøjsvirksomheder. 

Læs mere på 
www.industriensuddannelser.dk



PLASTMAGER 
En plastmager fremstiller produkter 
i plastic og arbejder på større 
produktionsvirksomheder. 

En plastmager kan fremstille alle de mange 
plastprodukter, du møder i hverdagen. Lige 
fra små dimser og legetøj til store både eller 
vinger til vindmøller. Der findes derfor mange 
forskellige typer af virksomheder, du som 
plastmager kan ansættes i. 

Som plastmager arbejder du blandt 
andet at betjene og overvåge de store 
produktionsmaskiner, der støber og forarbejder 
plasten, men også med at sikre kvaliteten af 
produkterne og planlægge produktionen.

Læse mere på 
www.industriensuddannelser.dk



PROCESOPERATØR 

Procesoperatøren fremstiller produkter, som 
du kender fra din hverdag, for eksempel mad, 
drikkevarer og medicin. 

Procesoperatøren har ansvaret for, at der 
produceres til aftalt tid, i den rigtige kvalitet og 
uden ressourcespild. 

En vigtig del af arbejdet er at forebygge og løse 
tekniske problemer og kontrollere kvaliteten 
løbende. Procesoperatøren finder og retter derfor 
fejl på produktionsanlæg og hjælper med at 
forbedre produktionen i samarbejde med andre. 

Som procesoperatør kan du arbejde i mange 
forskellige industrivirksomheder, der har store 
produktions-anlæg. Det kan for eksempel 
være fabrikker, der producerer mad, medicin, 
kemikalier, øl, byggemateriale mm.

Læs mere på  
www.industriensuddannelser.dk



PRODUKTØR 
Som produktør arbejder du med produktion i 
industrien. Du kan tilse og passe maskiner og 
anlæg samt udfører mindre reparationsopgaver. 
Du ved, hvordan man sikrer kvaliteten i 
produktionen og du kan anvende enkle tekniske 
tegninger og deltage i virksomhedens interne 
lagerfunktioner. 

Som produktør arbejder du bredt med maskiner 
og produktionsanlæg på mange forskellige 
slags virksomheder der fremstiller alt fra 
basiskemikalier til glas, metal og motorer.

 
Læs mere på 
www.industriensuddannelser.dk



PÆDAGOGISK ASSISTENT

Som pædagogisk assistent arbejder med at 
motivere og støtte børn, unge og voksne i 
forhold til deres udvikling og trivsel. 

Arbejdet udføres i dagplejen, på 
børneinstitutioner, på skoler eller 
på bo- og dagtilbud for børn og 
voksne med udviklingshæmning eller 
funktionsnedsættelse. 

Arbejdet handler i høj grad om relationer, 
og den pædagogiske assistent har blandt 
andet til opgave at igangsætte udviklende 
og kreative aktiviteter og at understøtte 
målgruppens livskvalitet og motivation til et 
sundt og aktivt liv. 

Læs mere på www.passinfo.dk



RECEPTIONIST 

Som receptionist er du den første, gæsterne 
møder på hotellet. Du er den, de henvender 
sig til med deres ønsker og problemer under 
opholdet. Og du er den, der tager afsked med 
dem, når de rejser igen.

Receptionen er hotellets hjerte, og derfor 
er du som receptionist en særdeles central 
person. Det stiller krav til dig. Du skal 
tage venligt og professionelt mod alle 
slags henvendelser - også når gæsterne er 
utålmodige. Men heldigvis har jobbet også et 
væld af charmerende sider, ikke mindst alle 
de spændendende, og for langt de flestes 
vedkommende, glade mennesker, som du 
servicerer. 

Du skal være god til sprog og skal være  
god til at tale med alle slags mennesker  
– fra hele verden. 

Læs mere på  
www.uddannelsessekretariatet.dk



SERVICEASSISTENT 

God hygiejne, et sundt indeklima og miljø 
betyder meget for vores trivsel på jobbet, 
i skolen og på hospitalet. Derfor har 
serviceassistentens arbejde stor betydning 
for mange menneskers velbefindende. 

Det er serviceassistenten, der sørger for, 
at rengøringen og hygiejnen fungerer, ved 
siden af mange andre servicefunktioner som 
for eksempel patientforflytning, tilberedning 
og anretning af mad eller mødeforberedelse.  

Uddannelsen er delt op i trin, og trin 1 
er rengøringstekniker. Efterfølgende kan 
uddannelsen bygges op med specialer inden 
for virksomhedsservice og hospitalsservice.   

Læs mere på www.susudd.dk



SKIBSASSISTENT 

Skibsassistenten er den praktiske 
medarbejder om bord på et handelsskib. 

Du er med helt fremme, når skibet skal 
fortøjes i havnen og bagefter losses. Du er 
med til at holde vagt på broen (styrehuset), 
men er også med i maskinrummet og 
vedligeholder motorer, ligesom du spuler 
dækket og hjælper med rengøringen. 

Læs mere på www.worldcareers.dk



SKOV- OG NATURTEKNIKER 

En skov- og naturtekniker arbejder med praktiske 
opgaver i skoven. 

Hvis du specialiserer dig inden for biotop- og 
vildtpleje, lærer du bl.a. at oprette vildtremiser, 
opstille foderhuse og at pleje søområder.

Med specialet i skov- og naturpleje kan 
du arbejde med naturnær skov, lave 
landskabspleje og tilpasse områder til rekreative 
formål (for eksempel skovlegeplads). Som 
skovbrugsmaskinfører kan du deltage i alle 
produktionens faser fra anlæg af bevoksninger og 
plantning af skov til skovning af stort træ, og du 
lærer at anvende store skovbrugsmaskiner. Som 
arborist lærer du træklatring og kommer blandt 
andet til at arbejde højt over jorden, når du skal 
pleje og beskære træer. 

Læse mere på  
www.jordbrugetsuddannelser.dk



SMØRREBRØD/CATER (GASTRONOM)

Som gastronom med speciale i smørrebrød og 
catering er du ekspert i at fremstille delikat og 
flot smørrebrød samt kolde og lune retter.

Du kan tilberede, fremstille og anrette kolde 
og varme retter på en indbydende måde, og 
du kan kvalitetsvurdere råvarer samt varetage 
salg og gæstebetjening. Og så er du rigtig god 
til at lytte til kunder og betjene dem på bedste 
måde, således at de får en god oplevelse ud af 
besøget – og kommer igen.

Som gastronom med catering og 
smørrebrødsspecialet arbejder du i cafeer, 
selvbetjeningsrestauranter, cafeterier og 
kantiner o.l.

Læs mere på 
www.uddannelsessekretariatet.dk 



STENHUGGER 

Som stenhugger udfører du klassisk 
figurhugning, hvor en billedhuggers gipsmodel 
skal overføres til sten. 

Hammer og mejsel er stadig stenhuggerens 
vigtigste redskaber, men også lufthammere, 
diamantskærere og fræsere/slibere samt 
polering og sandblæsning er en del af 
stenhuggerens hverdag. I dag arbejder 
stenhuggeren endvidere med tegninger i 
AutoCAD. 

Stenhuggerne har en lang og god tradition for 
international udveksling med de skandinaviske 
lande for at give inspiration og udveksle viden. 

Læs mere på www.bygud.dk



STUKKATØR 

Stukkaturfaget kombinerer kunstneriske og 
kreative evner med et solidt håndværk. 

Stukkatøren laver stuk til lofter i gips eller kalk. 
Men også mange andre former for  
udsmykning, for eksempel søjlebeklædninger, 
balustre på trapper og altaner, springvand m.v. 

Langt den største del af stukkatørens arbejde 
består af reparations- og restaureringsarbejde 
på offentlige bygninger for eksempel kirker og 
slotte samt private ejendomme. 

Kreative og kunstneriske evner er et must, da 
du som stukkatør også arbejder med skitsering 
af arkitektoniske og skulpturelle bygnings- og 
anlægsdele, perspektivisk afbildning, skygge-
lægning og croquistegning.

Læs mere på www.bygud.dk



TAGDÆKKER

En tagdækker udfører forskellige former for 
tagarbejde på mange forskellige tagflader. 
Der er ikke to tage eller dage, der er ens. 

Som tagdækker får du en arbejdsdag, der er 
både afvekslende, og som stiller krav til din 
fysik og kreativitet. 

Tagdækkeren har et varieret arbejde med 
skiftende udendørs arbejdssteder. 

Tagdækkeren har et frit og selvstændigt job, 
arbejder i højderne og har altid en flot udsigt 
under åben himmel. 

Læs mere på www.bygud.dk



TEATERTEKNIKER

Som teatertekniker er du praktikeren bag 
det kunstværk, som et teaterstykke er. 

Teaterteknikeren arbejder med lyd og 
lys samt anden sceneteknik, fremstiller 
rekvisitter og dekorationer samt anvender 
3D-systemer til animation. 

Teaterteknikeren anvender den nyeste 
teknologi i en kunstnerisk proces til at 
skabe de rigtige tekniske løsninger på 
opgaverne.

Det er skuespillerne der modtager 
klapsalverne, og måske også 
berømmelsen. Men det er dig, der kan 
være stolt af, at teknikken bag kunsten 
faktisk fungerede.
 
Læs mere på  
www.industriensuddannelser.dk



TEKNISK ISOLATØR 

En uddannelse til teknisk isolatør giver 
dig mulighed for at komme ind i en 
branche i vækst, da miljø og energiforbrug 
er aktuelt som aldrig før. Arbejdet 
som teknisk isolatør spænder vidt og 
omfatter bl.a. isolering af rør, kanaler, 
beholdere, varmevekslere, kedler, 
ventilationssystemer og tekniske anlæg i 
industri- og boligbyggeri. 

Tekniske isolatører arbejder i 
isoleringsfirmaer, samt på kraftværker  
og store forsyningsvirksomheder mv. 

Som teknisk isolatør har du også mulighed 
for at arbejde i udlandet.
 
Læs mere på www.bygud.dk



TJENER 

Som tjener er du med til at skabe rammerne 
om fest og hyggeligt samvær. Du møder 
mennesker, som er gået ud for at have det 
rart. Dit job består i at give dem en god 
oplevelse.

Du dækker bord, du tager imod bestillinger 
og serverer maden. Du vejleder kunderne om 
mad og vin. Når restauranten lukker, rydder 
du af og gør klar til næste dag.

Du er god til engelsk og også gerne lidt tysk 
og fransk. 

Som tjener bliver du typisk ansat i 
restauranter og på hoteller. Men du har 
også andre muligheder. Kan du lide at mikse 
spændende drinks, kan du vælge at blive 
bartender. 

Læs mere på  
www.uddannelsessekretariatet.dk



TÆKKEMAND 

Som udlært tækkemand kan du håndværket 
med at lægge nyt stråtag, reparere 
tækninger og udføre kviste og detaljer 
i taget, som passer til husets og tidens 
byggestil. 

Tækkearbejdet foregår for det meste 
udendørs, og du kan komme langt omkring i 
landet for at løse en opgave. 

Du kan komme til at arbejde som 
tækkemand i tækkefirmaer og i tømrer- og 
snedkervirksomheder eller som selvstændig 
med egen virksomhed. 

Læs mere på www.bygud.dk



TØMRER 

Tømrerfaget er et af de ældste håndværk. 
Med tiden har materialer, metoder og 
teknologi ændret sig, men tømreren er 
stadig uundværlig, når det kommer til at 
bygge huse. 

Arbejdet i det moderne byggeri er meget 
alsidigt med opgaver fra nybyggeri til 
renovering og restaurering. 

Som tømrer arbejder du for det meste på 
skiftende byggepladser – indendørs såvel 
som udendørs og i al slags vejr året rundt.
 
Læs mere på www.bygud.dk



PRODUKTIONS- OG 
MONTAGEUDDANNELSEN  
(FRA 1 AUGUST 2019)

Som uddannet på produktions- og 
montageuddannelsen arbejder du med at 
fremstille produkter i hærdeplast og montering af 
eltekniske og mekaniske komponenter.

Du bliver uddannet enten montage- eller 
kompositoperatør 

Som montageoperatør arbejder du med 
produktion, installation, montage og demontage 
af delkomponenter til fx vindmøller, robotter eller 
automatiserede anlæg.

Som kompositoperatør arbejder du med 
udformning af produkter, med hele støbeprocessen 
og den efterfølgende bearbejdning. Arbejdet vil 
desuden indeholde en del reparation og finish 
samt sikring af kvaliteten. Du vil typisk arbejde 
i virksomheder, der producerer produkter i 
hærdeplast som f.eks. vindmøllevinger.

Læs mere på  
www.industriensuddannelser.dk



En erhvervsuddannelse starter med 
et grundforløb på en erhvervsskole. 
Grundforløb 1 kan hjælpe dig med at 
afklare præcist, hvad du vil. Grundforløb 
2 er for dig, der enten har gennemført 
Grundforløb 1, har en praktikplads, eller 
hvis det er mere end et år siden, du er 
gået ud af skolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inden for hvert hovedområde er der 
forskellige fagretninger. Når du søger 
optagelse på en erhvervsskole, skriver 
du i ansøgningen, hvilken fagretning du 
er interesseret i.

Skolen kan hjælpe dig med at finde en 
praktikvirksomhed, når du går videre på 
Grundforløb 2. 

Hvis du ikke allerede er blevet medlem 
af 3F, så skynd dig at melde dig ind. 
Det er meget billigt for lærlinge og 
elever. Find den lokale afdeling af 3F på 
www.3f.dk.

Du kan læse mere om grundforløbet af 
en erhvervsuddannelse på www.ug.dk.

SÅDAN KOMMER DU I GANG  
MED EN ERHVERVSUDDANNELSE 

Hvis du starter i Grundforløb 1,  
kan du vælge et af disse hovedområder:

• Omsorg, sundhed og pædagogik

• Kontor, handel og forretningsservice

• Fødevarer, jordbrug og oplevelser

• Teknologi, byggeri og transport



www.ug.dk 

Korte omtaler af alle 
erhvervsuddannelser, bl.a. 
grundforløbene, økonomiske forhold, 
skoler m.v. 

www.industriensuddan¬nelser.dk 

Uddannelser på industriområdet

www.tur.dk 

Uddannelser inden for transport, 
logistik, havn, lufthavn, ambulance 
m.fl.

www.bygud.dk 

Uddannelser inden for bygge- og 
anlægsbranchen

www.blivanlaegsgartner.dk

Information om uddannelsen til 
anlægsgartner

 
 
 
 

www.passinfo.dk

Information om uddannelsen til 
pædagogisk assistent (PAU)

www.ign.ku.dk/skov-og-
naturtekniker

Information om uddannelsen til skov-
og naturtekniker

www.snedkerudd.dk 

Uddannelser inden for snedkerområdet

www.transportuddannelser.dk

Uddannelser inden for transport og 
logistik

www.jordbrugetsuddannelser.dk

Uddannelser inden for gartneri, 
landbrug, skovbrug m.v.

 

www.uddannelsessekretariatet.dk 

Uddannelser inden for hotel-og 
restaurationsområdet (kok, cater, 
tjener, smørrebrødsjomfru, receptionist 
m.v.) 

www.susudd.dk 

Uddannelser på serviceområdet

www.fiskeriskolen.dk 

Information om uddannelsen til 
erhvervsfisker (det blå bevis)

www.worldcareers.dk 

Information om 
skibsassistentuddannelsen

www.praktikpladsen.dk 

Mødestedet mellem elever, der søger 
praktikplads, og virksomheder, der 
søger lærlinge.

www.3f.dk

Her kan du melde dig ind i 3F og se, 
hvad vi gør for elever og lærlinge. 
Samt for alle de andre ca. 300.000 
medlemmer.

KAMPMANNSGADE 4   •   1790 KØBENHAVN V   •   TLF. 70 300 300   •   WWW.3F.DK


