
 

 

 

 

Praktikpladskonsulent 

Vil du stå for at koordinere transportområdets praktikpladsindsats på tværs af transportskoler, elever og 
virksomheder? En opgave som er målrettet erhvervsuddannelserne inden for den samlede transport-, 
logistik- og personbefordringsbranche! 
 
Hvis ja, så kan det være dig, vi søger. 
 

Grundlag og baggrund 
Baggrunden for stillingen er, at 3F, Dansk Erhverv og Dansk Industri har taget skridt til, at der i en 
projektperiode på 2 år, etableres en koordinerende praktikpladsindsats på tværs af hele TUR´s 
erhvervsuddannelsesportefølje. Til indsatsen oprettes en konsulentstilling i regi af Transporterhvervets 
Uddannelser (TUR). 
Transportbranchen ønsker at tiltrække dygtige elever, som har lyst til at blive faglærte inden for transport-, 
logistik-, eller personbefordringsbranchen.  Sikring af tilgængelige praktikpladser vil medvirke til at 
tiltrække elever til branchen, da eleverne derved får en reel sikkerhed for at blive færdiguddannet indenfor 
den uddannelse de har påbegyndt, eller en lignende uddannelse inden for TUR´s 
erhvervsuddannelsesportefølje. Der er derfor brug for en medarbejder der kan koordinere den samlede 
praktikpladsindsats. 

 

Dit ansvar og dine opgaver 
 
Stillingen som praktikpladskonsulent forudsætter et godt og solidt kendskab til 
erhvervsuddannelsessystemet og relevant indsigt i transport- og logistikbranchen samt de tilhørende 
uddannelser. Du skal have solid viden om aftaleforhold og stærke administrative kompetencer. Du skal 
endvidere være god til at planlægge dit arbejde og samtidig evne at dokumentere din arbejdsindsats.  

Det er tillige vigtigt, at du er udpræget resultatorienteret og samtidig udadvendt og opsøgende. Jobbet 
indeholder en betragtelig mængde rejsedage. Der må derfor påregnes en del rejseaktivitet. 

Din centrale opgave bliver at indgå i, vedligeholde og opbygge netværk mellem skoler, elever og 
virksomheder.  Du skal derfor have almene menneskelige kompetencer, således at der kobles 
hensigtsmæssigt mellem elev og virksomhed under hensyntagen til løbende forventningsafstemning. Det 
bliver derfor et omdrejningspunkt at du behersker en god, præcis, venlig og imødekommende 
kommunikation overfor virksomheder, elever og skoler. 

Dit arbejde vil omfatte flg. konkrete arbejdsopgaver: 

1) Koordinering af den tværgående praktikpladsindsats, sammen med de skoler som udbyder TUR´s 
uddannelsesportefølje.  

2) Dialog og samarbejde med skolerne om den tværgående praktikpladskoordinering. Det 
forudsættes, at den tværgående lærepladskoordinering drøftes på TUR’s EUD-dialogmøder med 
skolerne, som finder sted 4 gange årligt. Det forudsættes endvidere, at koordinatoren etablerer et 
netværk bestående af praktikpladskonsulenter på tværs af skolerne med henblik på at fremme 
dialog og samarbejde. 



 

 

3) Fokus på nedbringelse af den tid, der går, fra eleverne afslutter deres grundforløb til de indgår 
uddannelsesaftale med en virksomhed. Dette skal være med til at gøre uddannelserne attraktive i 
forhold til rekruttering.  

4) Opsøgende indsats i forhold til de ikke-uddannelsesaktive virksomheder. 
5) Udarbejdelse af markedsføringsmateriale til skolerne. 
6) Udarbejdelse af løbende dokumentation i forbindelse med praktikpladskoordineringen.  
7) Samarbejde med TURs øvrige konsulenter som har ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af 

erhvervsuddannelserne på transportområdet, samt med TURs jurist på området. 
8) Samarbejde med TURs administrative medarbejder, som en naturlig og loyal del af det samlede 

team i TURs sekretariat 
 

 
Din profil 
• Du har en videregående uddannelse eller en teknisk faglig baggrund kombineret med relevant 

videreuddannelse 
• Du har viden om den tekniske og branchemæssige udvikling i transportbranchen og dens 

virksomheder 
• Du er analytisk, skriftligt velfunderet og evner at kommunikere resultater til forskellige målgrupper 
• Du er initiativrig og dygtig til at afslutte dine opgaver 
• Du trives i et politisk og paritetisk sammensat miljø 
• Du har flere års relevant erhvervserfaring 
• Du har et bredt netværk og erfaring med erhvervsuddannelser og erhvervsskoler 
• Du sætter pris på godt kollegaskab, hvor det er naturligt at give en ekstra hånd med, når 

situationen kræver det. 
 

Vi tilbyder 
Vi tilbyder spændende og udfordrende arbejdsopgaver, der løses i et tæt samarbejde med kompetente 
kollegaer med flere forskellige fagligheder. Vi arbejder målrettet og vi sætter pris på vores gode omdømme. 
Du bliver en del af et stærkt netværk, hvor du får mulighed for at opbygge mange gode relationer. Vi 
tilbyder løn efter aftale, personalegoder og et kontor placeret i hjertet af København. 
Ansættelse sker efter funktionærlovens rammer og er af tidsbegrænset varighed (2 år). Der vil i perioden 
blive taget stilling til, om projektet skal videreføres på mere permanent basis. 
 
Hvem er vi 
Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsætter blandt andet mål og rammer for erhvervsuddannelser, 
(EUD) og udvikler dermed fremtidssikrede uddannelser til transportbranchen og dens medarbejdere. 
TUR ejes af arbejdsgiverforeninger og fagforbund inden for transportbranchen og er en 
interesseorganisation, der har til formål at varetage transporterhvervets uddannelsesmæssige interesser i 
de offentlige uddannelsessystemer. Se www.tur.dk og se mere om vores uddannelser på 
www.transportuddannelser.dk. 
 
 
Din ansøgning 
Send din ansøgning og CV som en pdf- eller word-fil til Transporterhvervets Uddannelser att.: 

Sekretariatschef Hans Kjeldgaard Christiansen på mail hec@tur.dk senest den 30. juli 2018 kl. 12.00. Der 

afholdes samtaler primo august. Opstart hurtigst muligt efter aftale.  

Spørgsmål om stillingen kan rettes til Sekretariatschef Hans Kjeldgaard Christiansen på tlf. 35878706 eller til 

seniorkonsulent Jørgen Jæger på tlf. 35878709. 
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