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

Vejen fra ufaglært til faglært kan være kortere end du tror. Vejen fra ufaglært til faglært kan være kortere end du tror. 

Der kræves flere kompetencer på fremtidens 
arbejdsmarked og en vigtig vej dertil er faglært 
arbejdskraft. Projekt Vejen til erhvervsfaglig 
uddannelse og vækst hjælper din virksomhed 
med at vejlede og motivere dine medarbejdere 
til at gå fra ufaglært til faglært. Vi hjælper dine 
medarbejdere - og dermed din virksomhed. Vi 
hjælper hele vejen fra vejledning omkring ud-
dannelse over realkompetencevurdering af hvor 
lang tid en uddannelse vil tage - for lige præcis 
din medarbejder, til opstart på en erhvervsud-
dannelse for voksne.  

Tid er altid en faktor, og det kan være van-
skeligt at skaffe tid til uddannelse og kurser i 
virksomheden. MEN det er vigtigt som virksom-
hed at opdyrke faglært kompetence blandt de 
ufaglærte medarbejdere, så udvikling af virk-
somheden ikke stopper. 
I projekt “Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og 
vækst” tror vi på, at det at løfte medarbejdere 
til faglært uddannelse - det både betaler sig 
på bundlinjen, og giver endnu mere motiverede 
medarbejdere!

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

Voksne over 25

Ufaglærte

Personer med en uddannelse som ikke har været brugt i mindst 5 år
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Din kontakt til en erhvervsfaglig uddannelseDin kontakt til en erhvervsfaglig uddannelse

Håndholdt indsats fra vejledning af medarbejderen til deltagelse i erhvervsuddannelse 

Gennemførelse af informationsmøde for medarbejdere

Individuel vejledning og afklaring af medarbejdere

Tilmelding til RKV 

Medarbejderen får en personlig gennemgang af resultatet af RKV 

Under uddannelsen vil der være opfølgning på deltageren – fast kontaktperson

Hvad får I ud af projektet?Hvad får I ud af projektet?

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

Kontakt en af nedenstående skoler og hør om dine
muligheder.


