Bliv serviceassistent
Drømmer du om at arbejde med rengøring og service?
Vil du være med til at sikre et sundt indeklima og arbejdsmiljø?

Som serviceassistent arbejder du med varierende

Trin 2: Serviceassistent

opgaver inden for rengøring og service.

Du vælger speciale i enten virksomhedsservice eller
hospitalsservice.

Uddannelsen er delt op i to trin:
Trin 1: Rengøringstekniker

Hos AMU Nordjylland kan du specialisere dig i virksom-

Efter du har færdiggjort trin 1, så er du uddannet ren-

hedsservice, hvor du ud over rengøring også kan arbej-

gøringstekniker. Du arbejder med professionel

de med:

rengøring, fx:

• At tilberede, anrette og servere mad fx i kantiner,

• På hospitaler
• På skoler
• I private hjem
• I svømmehaller
• I industrivirksomheder som slagterier, fødevarevirksomheder, mm.

virksomhedskøkkener, hoteller, hospitaler, mm.
• Indkøb af rengøringsartikler, fødevarer samt bestille
kontorartikler hjem ud fra et fastlagt budget
• Løse kontoropgaver, såsom kopiering, omdeling af
post, dække op til møder, mm.
• Afløsning ved telefon og reception.

• For sommerhusudlejningsbureauer
• I forlystelsesparker.

Hvor kan jeg arbejde?
Du kan søge job i private og offentlige virksomheder

Dit arbejde kan indeholde:
• Daglig, ugentlig og periodisk rengøring
• Specielle rengøringsopgaver såsom polish-behandling, oliebehandling, rengøring af boligtekstiler, skadeservice, rengøring af sterile rum og rengøring af
transportmidler
• Indkøb af materialer.

samt sundhedssektoren og uddannelsesinstitutioner.

Den lige vej til job
Uddannelsens opbygning:

Videreuddannelse:

Hvis du kommer direkte fra folkeskolen består uddannelsen af

Du kan som serviceassistent fx tage akademiuddannelsen i

grundforløb 1 og 2 samt et hovedforløb, der er delt op i 2 trin.

hygiejne og rengøringsteknik.

Trin 1 uddanner dig som rengøringstekniker, og du kan vælge at

Tilmelding: www.optagelse.dk

afslutte din uddannelse herefter.

Har du brug for hjælp? Vi hjælper gerne:
Du kan også vælge at tage trin 2, hvor du får titlen:

Melissa Dupont Molin

Serviceassistent.

Grundforløb 2
Vi forbeholder os ret til ændringer. 1021

Uddannelsessekretær

Mange faktorer spiller ind i opbygningen og

Tlf.: 9633 2330

længden af dit uddannelsesforløb, fx:

memo@amunordjylland.dk

• Om du er over eller under 25 år
• Om du har mere end 2 års relevant erhvervserfaring

Annette Boel Lundgaard

• Om du har en anden uddannelse

Hovedforløb

• Om du begynder direkte efter folkeskolen eller et år efter

Uddannelsessekretær

• Om du allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed

Tlf.: 9633 2249

• Om du vælger at starte din erhvervsuddannelse gennem prak-

alun@amunordjylland.dk

tikvejen, ny mesterlære eller grundforløb.
Inger Knudsen
Hos AMU Nordjylland bliver uddannelsesforløbet skræddersyet,

Virksomhedskonsulent

så det passer dig og dine erfaringer.

Tlf.: 9633 2328
E-mail: iknu@amunordjylland.dk

Uddannelsesforløb

Grundforløb
GF1

GF2

TECHCOLLEGE

AMU Nordjylland

Rengøringstekniker: 1 år
Hovedforløb, trin 1

Praktik

Skole

Praktik

Serviceassistent: 6 mdr.
Hovedforløb, trin 2

Skole

Skole

Praktik

Skole

20 uger
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