
Bliv rengøringstekniker 
eller serviceassistent

Er du serviceminded, og drømmer 
du om et selvstændigt job, hvor du 
kan gøre en forskel for andre?

EUV
Erhvervsuddannelse 
for voksne

Rengøringsservice



Rengøringstekniker eller serviceassistent
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Fra rengøringsassistent til faglært

Fra ufaglært til faglært

Som rengøringsassistent er du en væsentlig ressource i en serviceafdeling 
eller virksomhed, og du bør derfor sikre dig en løbende kompetenceudvik-
ling.

Virksomheder, såvel offentlige 
som private, får mange forde-
le ved at uddanne sine rengø-
ringsassistenter.

Fordelene er bl.a.

• Fagligt veluddannede og 
engagerede medarbejdere

• Lettere at fastholde gode 
og erfarne medarbejdere

• Lettere at rekruttere nye 
medarbejdere

• Muligt at forebygge ned-
slidning.

Det er medarbejdere, der kan

• Prioritere sit arbejde

• Medvirke til at øge kvalite-
ten og

• dermed give større kunde-
tilfredshed

• Arbejde selvstændigt og 
mere fleksibelt

• Udføre specielle opgaver 
udover den daglige ren-
gøring, f.eks. polish- og 
oliebehandling af gulve

• Udføre hygiejnisk rengø-
ring

• Anvende miljøvenlige 
løsninger

• Være den ekstra res-
source, der er brug for til 
særlige opgaver

• Medvirke som vejledere 
for ufaglærte kolleger.
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Cecil forfølger sin drøm

Cecil Jensen på 34 år tør godt drømme stort. Hun kom til Danmark fra Filippinerne for godt seks år siden 
og har oplevet, at drømmen om bedre jobs kan blive til virkelighed via uddannelse og hårdt arbejde. 
Hun er nu færdiguddannet som Serviceassistent fra AMU SYD, og uddannelsen er et vigtigt skridt 
for hende mod nye mål.

Den nye viden, hun har fået via sin 
uddannelse på AMU SYD, vil hun 
gerne bruge fremover til at hjælpe 
andre til at passe bedre på sig selv 
i rengøringsjobs, så de ikke bliver 
nedslidte. Det kan fx være i et job 
som teamleder, hvor hun kan lære 
fra sig. 

”Oldfruen på det hotel, hvor jeg 
arbejder i weekenden har også 
spurgt, om jeg vil dele min viden 
om hygiejne og ergonomi. Der-
med kan jeg allerede hjælpe mine 
kollegaer med at gøre tingene lidt 
anderledes, så de forhåbentligt 
ikke oplever at få ondt i skuldre og 
ben,” siger hun. 

Sproget er vigtigt

Cecil husker 2015 som et år med 
store ændringer. 

”Jeg lærte dansk og tog mit danske 
kørekort, og jeg er fortsat med 
danskundervisning, fordi det er vig-
tigt at kunne sproget godt, når man 
vil have de gode jobs,” siger Cecil, 
som understreger, at tosprogede 
ikke skal være bange for at tage en 
uddannelse. 

”Der er meget hjælp at hente i sko-
len, men man skal selvfølgelig også 
selv gøre en indsats med at lære 
sproget og følge med i timerne. 
Men så er der også mange gode 

jobs at få som Serviceassistent,” 
siger Cecil. 

”Nu glæder jeg mig bare til at kom-
me ud og bruge min nye uddannel-
se. Jeg er nået langt på seks år, og 
min uddannelsesrejse fortsætter. 
En god uddannelse er der ingen, 
der kan tage fra mig,” siger en stolt 
Cecil Jensen.

Hun er nu færdiguddannet som 
Serviceassistent fra AMU SYD, og 
uddannelsen er et vigtigt skridt for 
hende mod nye mål.

Cecil fik et fuldtidsjob i Kolding 
Kommunes rengøringsafdeling og 
startede allerede ugen efter.
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Rengøringstekniker

Hvad laver en rengøringstekniker?

Som rengøringstekniker arbejder du med professi-
onel rengøring og serviceopgaver i private eller 
offentlige virksomheder.

Der er mange der har brug for en rengøringstekni-
ker. Fx større virksomheder, skoler, børnehaver, 
plejehjem, hospitaler eller motionscentre.

Hvad lærer du på uddannelsen?

Uddannelsen indeholder bl.a. disse fag:

• Praktisk erhvervsrengøring

• Arbejdstilrettelæggelse og affaldshåndtering

• Specielle rengøringsopgaver

• Kvalitetssikring

• Rengøringshygiejne

• Samspil i rengøringsbranchen før, nu og i 
fremtiden

• Psykologi

Hvor lang tid tager det at blive 
rengøringstekniker?

Uddannelsen til rengøringstekniker varer mellem 
11 uger og 1½ år, alt efter din erhvervserfaring.

Uddannelsen giver dig mulighed for efterfølgende 
at tage hele uddannelsen til serviceassistent.



Serviceassistent
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Arbejdsopgaver

På AMU SYD udbyder vi specialet ”virksomheds-
service”, der åbner muligheden for job, hvor du 
kan stå for planlægning og udførelse af service-
opgaver omkring møder og konferencer i virk-
somheden.

Du kan gøre rent, tilbereder lette måltider, yde 
kontorsupport og varetage mindre vedligehol-
delsesopgaver, hvor der er fokus på at yde en 
god kundeservice.

Adgangskrav

Bestået rengøringstekniker trin 1.

Indhold

Uddannelsen indeholder bl.a. disse fag:
• Mødeservice

• Kontorsupport

• Grundtilberedning af måltider

• Anretning, servering og

• brugerbetjening

• Brancherelateret engelsk

• Kundeservice og kvalitetsstyring.

Valgfri specialer inden for bl.a.:
• Indeklima

• Ernæring og sundhed

• Mad og kultur

• Grundtilberedning 2

• Salg og administration

• Drift og omkostninger

• Grøn kost

• Planteservice.

Varighed

Serviceassistent trin 2 skal være afsluttet inden 
for ½ år. 11 uger foregår på skolen, og praktikti-
den kan variere.
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Er du interesseret?

Sådan kommer du i gang

Kontakt AMU SYD

Kursussekretær 
Gitte Vestergaard Berg 
76 37 37 45 | gvb@amusyd.dk

RKV - Real Kompetencvurdering

Der vil blive aftalt et møde, hvor der gennemfø-
res en Real kompetencevurdering (RKV). Denne 
afdækker, hvilken af de 3 veje til en EUV, du skal 
på.

Kontakt os for aftale om næste mulige RKV.

EUV - Erhvervsuddannelse for voksne

EUV 1
For dig som har mindst 2 års relevant 
erhvervserfaring.

EUV 2
For dig som har mindre end 2 års erhvervserfa-
ring, eller som har en forudgående uddannelse

EUV 3
For dig som ikke har relevant erhvervserfaring 
eller uddannelse

Generelle krav til en erhvervsuddannelse for 
voksne
• Du skal være over 25 år. 

• Du kan tage uddannelsen både med og uden 
relevant erhvervserfaring. 

Har du en uddannelsesaftale med en arbejdsgi-
ver eller mindst 2 års relevant erhvervserfaring, 
opfylder du umiddelbart adgangskravene til 
erhvervsuddannelse.

Som udgangspunkt skal du have et karaktergen-
nemsnit på mindst 02 i både dansk og matema-
tik fra folkeskolen, men kravet bortfalder, 
hvis du netop opfylder ovenstående krav om 
uddannelsesaftale eller erhvervserfaring.

Uddannelsesplan

Se den lokale uddannelsesplan på AMU SYDs 
hjemmeside.



Hvad kræves der af virksomheden?
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Giv rengøringsassistenten en 

faglig uddannelse og få en selv-

kørende servicemedarbejder, 

med fokus på kundens behov

EUD FOR
UNGE &
VOKSNE

Invester i dine 
medarbejdere...
det betaler sig!

Virksomheden

Som virksomheden skal I godkendes til at have 
elever.

Kontakt AMU SYD for spørgsmål vedrørende 
godkendelsen.

Økonomi og tilskud

I kan som virksomhed få dækket en del af udgif-
terne til løn samt befordring, når medarbejderen 
er på skole. Desuden har mange virksomheder 
mulighed for at få dækket udgifter til vikar, mens 
medarbejderen er på uddannelse.

Kontakt AMU SYD

Uddannelseskonsulent

Kasper Greendahl

25 24 07 34 • kag@amusyd.dk



Uddannelseskonsulent 
Kasper Greendahl 
25 24 07 34 
kag@amusyd.dk

Uddannelseschef 
Anders Hansen 
25 24 07 66 
aha@amusyd.dk

Faglærer 
Allan Mortensen 
25 24 07 70 
alm@amusyd.dk

Kursussekretær 
Gitte Vestergaard 
76 37 37 45 
gvb@amusyd.dk

Faglærer 
Hanne Kronborg 
25 24 07 62 
hak@amusyd.dk

Fordele ved at være faglært

Som faglært serviceassistent vil du først og fremmest kunne varetage flere forskellige 
typer af arbejdsopgaver. 

Du får faglige spidskompetencer til at løse opgaver inden for professionel rengøring.

Det er dig, der binder virksomhedens servicefunktion sammen og kan være den ekstra 
ressource, din virksomhed har brug for ved særlige opgaver.

Få mere information

atp.dk - AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

serviceassistent.dk - Serviceassistentuddannelsen v/ 3F

susudd.dk - Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

pension.dk/uddannelsesfonde - PensionDanmark A/S

denkommunalekompetencefond.dk - den Kommunale Kompetencefond

Praktiske oplysninger

C.F. Tietgens Vej 6 • 6000 Kolding
Tlf. 76 37 37 37 • info@amusyd.dk

amusyd.dk
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Datoer og yderligere 
oplsyninger

Scan QR-koden og 
find opstartsdatoer og 
yderligere oplysninger 
om uddannelserne:


