Er Katrine eller
Katrine din bedste
medarbejder?
Forskellen imellem Katrine og Katrine er måske ikke lige til at få øje på. Men det handler om, at
Katrine til højre i vores tænkte eksempel er ufaglært, og Katrine til venstre har taget en erhvervsuddannelse. For Katrine betyder det et mere stabilt arbejdsliv, og mere livskvalitet.
Som arbejdsgiver er der god økonomi i, at sikre dine ufaglærte medarbejdere mulighed for uddannelse. Først og fremmest vil flere kompetencer betyde en mere kvalificeret medarbejder som
bidrager positivt med høj faglig viden, færre fejl og mere kvalitet.
LØNTILSKUD VED UDDANNELSE AF
MEDARBEJDERE

I følge produktivitetskommissionen vil et uddannelsesløft til dine medarbejderne styrke virksomhedens
produktivitet, fleksibilitet og konkurrencekraft. Det
styrker samtidig muligheden for at sikre gode jobs
i Danmark fremover. Derfor er uddannelse en vigtig
faktor i bestræbelserne på at skabe mere vækst og
velstand for din virksomhed og Danmark.

Alle over 25 år med mindst to års relevant erhvervserfaring kan blive faglært ved at tage en erhvervsuddannelse. En erhvervsuddannelse for personer over 25
år giver AUB-refusion op til 4560 kr. pr. uge, når din
medarbejder er på skoleophold. Med voksenlærlingeordningen har din virksomhed mulighed for at få 30 kr i
timen i hele uddannelsesperioden og det gælder alle
erhvervsuddannelser. Det er jobcentret, der skal bevillige
din virksomhed tilskud til at ansætte en voksenlærling.
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BEDRE UDDANNEDE MEDARBEJDERE GIVER
KONKURRENCEFORDELE

HVILKE UDDANNELSER TILBYDES
En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der
retter sig mod et konkret erhverv. Uddannelsen veksler
mellem undervisning på skole og perioder i praktik,
og den består normalt af et grundforløb og et hovedforløb. Der kan vælges imellem 104 uddannelser med
over 300 trin eller specialer.
Der kan vælges erhvervsuddannelse inden for følgende
områder:
· Omsorg, sundhed og pædagogik
· Kontor, handel og forretningsservice
· Fødevarer, jordbrug og oplevelser
· Teknologi, byggeri og transport

FÅ KONKRET VEJLEDNING OM DIN
VIRKSOMHEDS MULIGHEDER
Du kan få gratis og helt uforpligtende rådgivning og
vejledning om voksen- og efteruddannelse for din
virksomheds medarbejdere. Vi stiller gerne en VEUkonsulent til rådighed, der kan hjælpe med helt konkret
uddannelsesplanlægning for din virksomhed.

FIND DIT LOKALE VEU CENTER
Vi har 13 VEU-centre i hele landet. På vores hjemmeside finder du alle kontaktdata til dit lokale VEU-center.
Eller ring direkte på 70 10 10 75.

KATRINES MERIT PÅ EJENDOMSSERVICETEKNIKERUDDANNELSEN
· Katrine er 28 år
· Studentereksamen
· Arbejdet som ufaglært ”pedel” i 3 år
· Flere specifikke AMU kurser inden for
ejendomsserviceteknikker
Fuld merit på grundforløb 2
(normaltid 20 uger)
5,4 ugers merit på hovedforløbet
(normaltid 22 uger)
5 måneders merit på praktikken
(normaltid op til 2 år)
I alt får Katrine 11 måneders merit
på ejendomsserviceteknikeruddannelsen
(normaltid 2 år og 11 måneder)

Telefon: 70 10 10 75
-eller bliv klogere på veu-center.dk

