
TRAINEE
Til dig som elev



FORMÅLET MED DETTE TILBUD
TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal ønsker med trainee-forløbet, 
at give unge i folkeskolens afgangsklasser og andre interesserede 
unge mulighed for at prøve kræfter med smede- eller industri- 
teknikeruddannelserne.

Der er praktikpladser og jobmuligheder i industrien, og vi vil gerne 
tilbyde de unge at prøve denne mulighed og sikre sig en karriere 
inden for en af disse erhvervsuddannelser.

Forløbet tilbydes til alle unge i Danmark. Vi henvender os til elever, 
forældre, skolevejledere og andre interessentgrupper, som kan 
være behjælpelige med at formidle tilbuddet til de unge.

Vi har et stort antal af medlemsvirksomheder, som har givet tilsagn 
om at tilbyde unge, der ikke er omfattet af undervisningspligten, 
muligheden for at prøve at arbejde i en virksomhed.

Det er drøftet med Arbejdstilsynet, hvilke jobsituationer og arbejds-
funktioner unge mellem 16 og 18 år må arbejde med. Det betyder, 
at de jobfunktioner, som den unge tilbydes, er i overensstemmelse   
med den godkendelse, som TEKNIQ Arbejdsgiverne har modtaget 
fra Arbejdstilsynet.

BAGGRUNDEN FOR TRAINEE-ORDNINGEN
TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal ønsker, at flere unge søger 
ind på smede- og industriteknikeruddannelserne på erhvervs- 
skolerne for senere at sikre kvalificeret arbejdskraft ude i virksom- 
hederne.

Der er til stadighed behov for kvalificeret arbejdskraft, og med dette 
tilbud får de unge mulighed for at afprøve interesser og evner i 
samarbejde med en virksomhed, inden den unge vælger  
uddannelsesretning.
 

Motivationen for den unge til at indgå en aftale om et trainee-forløb i 
en virksomhed vil være:
l  Muligheden for at opleve og arbejde i en moderne produktions-

virksomhed.
l  Mulighed for at tjene lidt lommepenge til hverdagen  

(løn og arbejdsforhold er efter gældende overenskomst).
l  Mulighed for – efter endt trainee-forløb – at sikre sig en  

uddannelsesaftale/praktikplads i folkeskolen efter afsluttet 
folkeskole.

l  Mulighed for at opbygge et kammeratligt samarbejde med  
ansatte i virksomheden.

l  Mulighed for at få faglig viden og jobrutiner i de arbejdsopgaver, 
som den unge kommer til at arbejde med.

HVORDAN KOMMER JEG I GANG MED ET TRAINEE-FORLØB?
Du skal finde en virksomhed, der er godkendt til et trainee-forløb. 
Derefter kontakter du virksomheden for at få en samtale om en 
plads som trainee.

Der skal altid oprettes en ansættelseskontrakt mellem virksom- 
heden og trainee-eleven, som beskriver de aftaler, der er indgået:

l  Virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer og oplærings- 
ansvarlig.

l  Trainee-elevens navn og adresse, telefonnummer, CPR-nummer, 
folkeskolens navn og adresse samt telefonnummer og kontakt-
lærer.

l  Arbejdssted og afdeling.
l  Hvornår trainee-forløbet begynder og slutter samt den daglige 

arbejdstid.
l  Løn- og ansættelsesvilkår.
l  Regler for opsigelse af aftalen.

HVORDAN KOMMER VI VIDERE?
Hvis du vil vide mere om trainee-forløbet, er du velkommen til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgivernes afdelingen for uddannelser.
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