Få besøg fra en af
følgende virksomheder:
Comwell Klarskovgaard
Kokkelever, tjenerelever

Flere Faglærte
Få besøg af lokale håndværkere på DIN skole!

Dan Palletiser
Smede, elektrikere, automa
tik-teknikere

Når unge skal vælge uddannelse efter 9. eller 10. klasse, er det oftest den gymnasiale
vej de vælger. Men vores samfund vil allerede fra 2020 komme til at mangle flere
tusinde medarbejdere med en erhvervsfaglig baggrund.

Bagger Låse og Alarm
Låsesmede, elektrikere
(brand-og tyverisikring), han
del, detail

I samarbejde med Slagelse Erhvervscenter har Jobcenter Slagelse og en række lokale
virksomheder dannet et netværk, der giver DIN skole en fantastisk mulighed.

ODIN Engineering
Industriteknikkere, kleinsme
de,automatikteknikkere, EUD
og EUX skolepraktikanter
Georg Berg
EUD og EUX tømrere,
bygningskonstruktører og
skolepraktikanter
Slagelse Transportcenter
Chauffører
Aage Langkjær
Elektrikere
Autopartner
Automekanikere
HJ Huse
Murere, tømrere og skole
praktikanter
Bilka
Slagtere og bagere

Nu gør vi noget
I kan få besøg af lokale virksomhedsejere, svende, lærlinge eller elever. De fortæller om
det er at tage/have en faglig uddannelse samt om hvilke muligheder der er for at bygge
ovenpå uddannelsen.
Hvordan gør vi det
Under besøget kommer 2-3 virksomhedsejere og/eller lærlinge og fortæller om
hverdagen samt om uddannelsesforløbet og mulighederne for at udvikle sig indenfor
fagene. I bestemmer, hvor meget tid der afsættes til oplæggene. Derudover må der
gerne være adgang til projektor eller tavle.
Faglærte formiddag
Arrangeres som ovenstående, men i denne sammenhæng er der også mulighed for, at
de besøgende kan deltage i gruppearbejde, gruppedialog eller øvrige læringsformer, der
passer ind i dagen. Besøgenes omfang og indhold kan skræddersys, så det passer lige
til jeres behov og ønsker. F.eks. deltagelse ved Faglærte dage, emneuger, casearbejde,
forældremøder mv.

Alt du skal gøre er at kontakte en af følgende:
Erhvervskonsulent Morten Hass Augustsen på
morten@slagelseerhvervscenter.dk – mobil 40 73 50 85
Virksomhedskonsulent Pia Poder Johansen på
pijcd@slagelse.dk - mobil 23 62 54 67

Vikar og Gastronomi
Kokke og tjenere
SK Forsyning
Lager og logistik, laboranter,
kontor, processoperatører
Nordskov VVS
VVS’ere

Slagelse Erhvervscenter
FREMTIDEN ER FAGLÆRT
www.slagelseerhvervscenter.dk

