
”Der vil da 
være brug for

ufaglært  
arbejdskraft

mange år endnu”
[ tror du selv på den? ]

Få nu papir på det du kan i forvejen og bliv ...



Få din uddannelse
på rekordtid

Der er jo ingen grund til at du skal 
lære noget du kan i forvejen, så det trækker  

vi fra i uddannelsesforløbet
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GRUNDFORLØB PRAKTIK HOVEDFORLØB

Scan koden og brug 1 minut på din fremtid
Vidste du ... 

At hvis du er over 25 år og har relevant erhvervs

erfaring som for eksempel ufaglært håndværker, 

kok, SOSUhjælper, kontorassistent eller andet kan 

du få ”rabat” på din uddannelsestid og uddanne dig 

til faglært på rekordtid. Du behøver nemlig ikke at 

lære noget, du allerede kan i forvejen.

Traditionelt vil en erhvervsuddannelse bestå af  et 

grundforløb og et hovedforløb på skole samt et 

praktikophold i en virksomhed. Lad os sammen 

kigge på din baggrund og se, hvor meget ”rabat”  

du kan få på din uddannelsestid så du hurtigt kan 

få papirer på dine kvalifikationer.

Kontakt os og hør om dine muligheder for at blive 

faglært.

Nyligt faglærte: 

”Det var selvfølgelig hårdt at starte på skole bænken  

efter 25 år på arbejdsmarkedet. Men voksenunder

visning er jo noget helt andet end, det man kan huske, 

fra man var ung. Så jeg havde et meget intenst og 

spændende forløb.”

Palle, 44 år, industrioperatør, faglært på 16 uger

”Det er kort og effektivt, og jeg kan bruge de kompe

tencer, jeg har med fra tidligere. Jeg har fået en meget 

målrettet uddannelse, uden at spilde tid på noget jeg 

kan i forvejen.”

Natascha, 38 år, kontorassistent, faglært på 6 uger

Scan QR koden og hør mere om hvordan du får 

din erhvervsuddannelse med rabat. 

Du kan også se filmen på www.uffa.dk/rekordtid

Kontakt os allerede i dag og lad os kigge på, hvordan vi nemt kan hjælpe dig videre med at blive faglært på rekordtid. 
Vi sammensætter et individuelt forløb til dig, der sikrer, at du ikke skal lære noget, du kan i forvejen.



Vil du høre mere om, hvordan du på baggrund af  

din arbejdserfaring kan komme hurtigt igennem en 

uddannelse og blive faglært, vil vi meget gerne tale 

med dig om det.

Vi sidder klar ved telefonerne for at tale med dig om 

dine muligheder, så ring til en af  skolerne:

CPH WEST hvis du vil være faglært inden for kontor, 

butik eller frisør: tlf. 33 88 09 01.

Erhvervsskolen Nordsjælland hvis du vil være 

faglært inden for et håndværksfag, rengørings og 

serviceområdet, køkkenbranchen eller industri

branchen: tlf. 48 29 01 08.

SOPU hvis du vil være faglært inden for SOSUområ

det eller som pædagogisk assistent: tlf. 35 28 32 01.

Du kan også blive ringet op. Send FAGLÆRT til 1220 

(alm. smstakst).

Du kan altid kontakte os
Du kan altid kontakte os på disse telefonnumre.  

Det er aldrig for sent at blive faglært og dine  

erfaringer er altid noget værd.

Vi investerer i din fremtid 

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Ring: 33 88 09 01 

Ring: 48 29 01 08

Ring: 35 28 32 01

Hør mere om hvordan du bliver faglært på rekordtid

Projekt ’Fra ufaglært til faglært på rekordtid’ har til formål at skabe rammer for, at langt flere ufaglærte løftes 

til faglært status via ’Grunduddannelse for voksne’(GVU).

Projektet støttes af  EU’s Socialfond og Region Hovedstaden. Du kan læse mere om projektet på www.uffa.dk.


