
Faglærte har lettere ved at finde arbejde

Faglærte får en højere løn end ufaglærte

Faglærtes job er som regel mindre 
nedslidende

Faglærtes job er ofte mere spændende

Faglærte sparer mere op til pensionen end 
ufaglærte

Faglærte har mindre risiko for at blive 
ledige igen 

Som faglært får du meget bedre job-
muligheder

Bliv faglært og få lettere ved at få et godt 
og fast arbejde

Vejen fra ufaglært til faglært kan Vejen fra ufaglært til faglært kan 
være kortere end du trorvære kortere end du tror
Mange kan nemlig få merit for deres erhvervserfaring 
eller for kurser de har deltaget i. Vi hjælper dig med at 
afklare hvor lang tid en erhvervsuddannelse vil tage 
netop for dig?

I projekt “Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst” 
hjælper vi dig med vejledning til uddannelse og du kan 
få afklaret hvor lang tid det vil tage for dig at blive 
faglært. Du får en vejledning om dine muligheder og så 
tager vi den derfra. 

Kontakt os allerede i dag - vi vil rigtig gerne hjælpe og 
vejlede dig - måske skal den næste del af dit arbejdsliv 
foregå med en faglært uddannelse! 

Der er mange fordele ved at blive Der er mange fordele ved at blive 
faglærtfaglært

Erhvervsuddannelse for Erhvervsuddannelse for 
voksne (EUV)voksne (EUV)

Voksne over 25

Ufaglærte

Personer med en uddannelse som 
ikke har været brugt i mindst 5 år

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Tilbud til ledige
Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækstVejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst



Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Din kontakt til en erhvervsfaglig uddannelseDin kontakt til en erhvervsfaglig uddannelse

Individuel vejledning og afklaring af dine ønsker og behov ift. en erhvervsuddannelse

Hjælp i forbindelse med tilmelding til RKV 

Personlig gennemgang af resultatet af din RKV og en samtale om hvad der skal ske 
herefter
Hvis du vælger at begynde på uddannelsen vil en fast kontaktperson støtte dig 
undervejs

Hvad får DU ud af projektet?Hvad får DU ud af projektet?

kpmv.dk/kpmv.dk/
bliv-faglaertbliv-faglaert

Kontakt en af nedenstående skoler og hør om dine
muligheder.


