Frederik er faglært og
tjener derfor 3.100.000 kr.
mere end Frederik

Her er Frederik og Frederik. Den ene er ufaglært og den anden er faglært. Vi har lavet et lille regnestykke med de to for at synliggøre, hvad det betyder, at tage en erhvervsuddannelse. Frederik
og Frederik er blot et tænkt eksempel, men det giver alligevel en godt billede af forskellen i livsindkomsten. Og desuden kan en faglært uddannelse betyde et mere stabilt arbejdsliv med flere
længere ansættelser, og mere livskvalitet for Frederik.
Få en idé om, hvad det betyder for dig at tage en erhvervsuddannelse og blive faglært, ved at tage
uddannelsestesten på vores hjemmeside: veu-center.dk
FREDERIK UDEN FAGLIG UDDANNELSE

FREDERIK MED FAGLIG UDDANNELSE
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KOM LETTERE TIL ET SVENDEBREV
MED ERHVERVSERFARING

BEDRE LØN - HØJERE ARBEJDSGLÆDE
- BEDRE JOBSIKKERHED

Har du i forvejen relevant praktisk erfaring eller et
eksamensbevis på en anden form for uddannelse, så
kan det give dig kortere uddannelsestid. Du får med
andre ord godskrevet (merit) din tidligere beskæftigelse
eller uddannelse og er du over 25 år, så giver din
erhvervserfaring dig ekstra merit. Via dit lokale VEUcenter kan du få en foreløbig vurdering af dine kompetencer og dermed se, hvor meget du kan forkorte din
uddannelsestid.

Kommer du i gang med en efteruddannelse allerede
omkring de 30, så vil det betyde en væsentlig
forbedring af din livsindkomst - og som eksemplet viser
med Frederik, der kom igang allerede som 18 årig,
bliver det en forskel på hele 3.100.000 kr.
Tag uddannelsestesten på veu-center.dk og se hvad
det betyder for dig.

FREDERIKS MERIT PÅ TØMRERUDDANNELSEN
· Frederik er 44 år
· 9. klasses afgangseksamen
· Mere end 2 års relevant erfaring som ufaglært tømrer
· Flere AMU kurser inden for tømrerfaget

Indtægtskurve for 44 år, der
vælger en efteruddannelse

Indtægtskurve for 18 år, der
vælger en uddannelse

Fuld merit for grundforløb 2 (normaltid 20 uger) da
Frederik har mere end 2 års relevant erhvervserfaring
Kurser giver 5 ugers merit på hovedforløb
(normaltid 23 uger)
4 måneders merit på virksomhedspraktik
(normaltid op til 2 år)

Ud over en langt højere livsindkomst siger alle statistikker, at godt helbred og uddannelse følger ad.
Derudover kan du se frem til et arbejdsliv med længere
og mere stabile ansættelsesforhold fordi jobsikkerheden med uddannelse er større.
Så hvad venter du på?

I alt får Frederik 2 ½ års merit på
tømreruddannelsen (normaltid 4 ½ år)

Ring eller skriv til os, og bliv klogere på egen fremtid som faglært.

Telefon: 70 10 10 75
E-mail: post@veu-center.dk
-eller bliv klogere på veu-center.dk

