
Sådan kommer du i gang
Elektrikeruddannelsen veksler mellem under-
visning og praktik i en virksomhed. 
For mange begynder uddannelsen på en er-
hvervsskole, men du kan også vælge at finde 
en læreplads, inden du begynder.

På elektrikeruddannelsen.dk kan du finde mere 
viden om, hvordan du kommer i gang. Du kan 
også finde den nærmeste skole, hvor du kan 
komme i gang med elektrikeruddannelsen.

Her designes fremtidens elektrikere
Elektrikeruddannelsen matcher fremtidens 
marked, hvor avanceret viden skal omsættes til 
hele tekniske løsniner.

Se mere på:
elektrikeruddannelsen.dk

 @elektrikeruddannelsen.dk

 @elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen
- udfordringer og muligheder



Bliv elektriker og kom med bag facaden

Elektrikeruddannelsen er en teknisk erhvervsuddannelse, 
hvor du både bruger hænderne og hovedet. Uddannelsen 
varer 4-4½ år, og du får løn under hele din uddannelse.

Dygtige elektrikere er eftertragtede både i Danmark og i ud-
landet. Når du er udlært, kan du se frem til gode jobmulig-
heder og høj løn. du bliver en del af den tekniske branche, 
hvor hver dag byder på nye udfordringer, og hvor mulighe-
derne for efter- og videreuddannelse er utallige.

Du vælger selv sammen med din virksomhed, hvad du vil 
specialicere dig i. På den måde skaber du selv en uddan-
nelse, der er målrettet dit drømmejob eller videre karriere. 
Du bestemmer - mulighederne er uendelige.

6 gode grunde til at blive elektriker

• Det er nemt at finde læreplads, og du får løn under hele     
  din uddannelse

• Du bestemmer selv, hvad du vil specialisere dig i

• Du bliver en del af en teknisk branche, hvor hver dag by
  der på nye udfordringer

• Du bliver ekspert i avancerede tekniske løsninger, der får 
  samfundet til at fungere

• Tag en EUX - så får du to uddannelser på én gang

• Du har masser af muligheder for at få en spændende 
  karriere

Er du klar til at blive udfordret?

Se hvordan du kommer i gang, og hør om elbranchens utal-
lige spændende jobmuligheder på:

ELEKTRIKERUDDANNELSEN.DK


