
TUR Læreplads-
formidling hjælper
dig med at finde
læreplads 
Er du i gang med en uddannelse inden for transport, og er du usikker på, om du kan 
finde en læreplads, når du er færdig med grundforløbet? Så læs mere her og se, 
hvordan TUR Lærepladsformidling kan hjælpe dig.

• Lærepladsformidlingen er et tilbud til dig, der gerne vil 
finde en læreplads.

• Lærepladsformidlingen er til dig, der går på grundfor-
løbet på én af følgende transportuddannelser:

 � Vejgodstransportuddannelsen
 � Kranføreruddannelsen
 � Lager- og terminaluddannelsen 
 � Lufthavnsuddannelsen 
 � Togklargøringsuddannelsen 
 � Havne- og terminaluddannelsen

• Lærepladsformidlingen er lavet i samarbejde mellem 
3F, Dansk Industri og Dansk Erhverv. 

• TUR (Transporterhvervets Uddannelser) står for at 
varetage lærepladsformidlingen i tæt samarbejde med 
din skole.

• Hvis du ikke har fundet en læreplads, når du stopper 
på grundforløbet, vil din skole i samarbejde med lære-
pladsformidling hjælpe dig med at aftale jobsamtaler 
med virksomheder, der er interesserede i at tage en 
lærling.

• Du skal fortælle din skole, om du er interesseret i 
ordningen senest 4 uger efter, du er startet på grund-
forløbet. 

• Du kan altid takke nej til et tilbud om læreplads.  
Takker du nej, vil du dog ikke længere kunne gøre brug 
af  lærepladsformidling.

• Du skal selv tage ansvar for at finde en læreplads.  
Det gør du ved at leve op til de 4 krav, du kan læse 
herunder. På side 2 kan du læse mere om forløbet.

Du skal hver dag møde til 
tiden og overholde skolens 
regler. Du skal deltage aktivt i 
undervisningen. Du skal gen-
nemføre og bestå dit grund-
forløb. Du skal leve op til de 
krav, som er en forudsætning 
for at få relevante kørekort 
og certifikater, du skal opnå 
på hovedforløbet.

Du skal aktivt søge efter 
en læreplads under hele 
grundforløbet. Skolen vil 
vejlede dig i, hvordan du 
skriver CV og ansøgninger, 
samt hvilke ting du skal være 
opmærksom på, når du skal 
til jobsamtale. Selvom du har 
været til jobsamtale, skal du 
fortsætte med at søge efter 
en læreplads, indtil du har 
indgået en uddannelsesaftale 
med en virksomhed. 

I første omgang søges der 
efter lærepladser tæt på, 
hvor du bor (max 1 times 
transport). Hvis dette ikke er 
muligt, kan du blive tilbudt 
en læreplads, der betyder 
længere transporttid, og 
eventuelt skal du være villig 
til at flytte. Hvis det sker, 
kan skolen hjælpe dig med 
at søge tilskud til rejse- og 
flytteudgifter igennem AUB- 
ordningen. 

Du skal være indforstået 
med, at tilbuddet om 
lærepladsformidling dækker 
bredt inden for transport-
uddannelserne. Det vil sige, 
at hvis det ikke er muligt at 
finde en læreplads inden for 
den uddannelse, du er startet 
på, kan du få tilbud om en 
læreplads på en af de andre 5 
transportuddannelser.

Hvad er TUR Lærepladsformidling?

Du skal opfylde 4 krav for at gøre brug af TUR Lærepladsformidling:

DU SKAL VÆRE 
EGNET 

DU SKAL PÅREGNE
TRANSPORTTID

DU SKAL SØGE 
AKTIVT

DU SKAL VÆRE 
FLEKSIBEL

Hvordan fungerer TUR Lærepladsformidling?
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TUR Lærepladsformidling 
– Hvordan er forløbet, og hvad skal du selv gøre?

Det sørger skolen for Krav til dig

Senest 2 uger efter grundforløbet er startet, informerer 
skolen dig om TUR Lærepladsformidling. 

I løbet af grundforløbet vurderer skolen dig i forhold til 
de 4 krav, du skal leve op til  (se side 1).

Skolen underviser dig i en række forskellige faglige for-
hold, der gælder for uddannelserne inden for transport 
og logistik – bl.a. i hvordan du lever op til myndigheder-
nes krav for at opnå relevante  kørekort og de nødvendi-
ge certifikater.   

Skolen hjælper dig med at søge læreplads og giver dig 
hjælp til at skrive CV og ansøgninger.

Omkring 10 uger før du afslutter dit grundforløb, giver 
skolen besked om, at du skal oprette en profil med dit 
CV på praktikpladsen.dk.

Skolen støtter dig i, at du skal have udarbejdet en læge-
erklæring til kat. 2, samt en ansøgning om kørekort til 
kat. B-C/CE. Skolen betaler for lægeerklæringen.

Skolen hjælper dig fortsat med at søge læreplads.

Skolen kan aftale med dig, at der er bestemte virksom-
heder, du skal kontakte.

Tidligst 2 uger før, og senest 1 uge efter, du afslutter dit 
grundforløb, indkalder skolen de elever, der ikke har fået 
en læreplads, til et orienteringsmøde. 

Efter du har afsluttet dit grundforløb, vil skolen være i 
tæt dialog med dig.

Skolen aftaler med dig, hvilke virksomheder du skal 
kontakte med henblik på en jobsamtale.

Senest 4 uger efter du er startet på grundforløbet, skal 
du fortælle din skole, om du er interesseret i ordningen.

Du skal i gennem hele dit grundforløb leve op til de 4 
krav (se side 1).

Du skal deltage aktivt i timerne, og leve op til myndig- 
hedernes krav for at opnå relevante kørekort og de  
nødvendige certifikater.  

I løbet af grundforløbet skal du aktivt søge efter en 
læreplads. Det gør du ved at få et overblik over ledige 
lærepladser og ved at søge dem.  

Senest 8 uger før du afslutter dit grundforløb, skal du 
oprette en profil med dit CV på praktikpladsen.dk.

Du skal have en lægeerklæring til kat. 2 af din egen læge. 
Du skal ansøge om kørekort til kat. B-C/CE.

Du søger fortsat aktivt efter læreplads.

Du kontakter de virksomheder, du har aftalt med  
skolen. Du skal møde op til de aftalte jobsamtaler og 
aktivt forsøge at få en læreplads. 

Du skal komme til orienteringsmødet på skolen, hvor 
der vil blive lavet individuelle aftaler om, hvordan din 
lærepladssøgning skal forsætte efter du har afsluttet dit 
grundforløb.

Du skal fortsat søge aktivt efter læreplads.

Du skal kontakte de virksomheder, skolen henviser dig 
til. Du skal møde op til de aftalte jobsamtaler og aktivt 
forsøge at få en læreplads. Hvis der ikke kan findes en 
læreplads i lokalområdet, skal du være indstillet på at 
tage en læreplads, der betyder ekstra transporttid.
Eventuelt skal du være villig til at flytte.

Find mere info om TUR Lærepladsformidling på www.transportuddannelser.dk eller ring på tlf. 35 87 87 00


