
  
    
 

 
Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af 

Lufthavnsoperatørlærlinge 
inden for lufthavns-erhvervsuddannelsen 

 

Firmanavn (evt. stempel) CVR-nr. Telefon 

   

Adresse Postnummer By 

   

Kontaktperson:  _______________________________________________________________________ 

Virksomheden ønskes godkendt til uddannelse af følgende antal lærlinge: 

        lærling(e) ad gangen inden for specialet Bagage Loading (1) 

        lærling(e) ad gangen inden for specialet Cargo (2) 

        lærling(e) ad gangen inden for specialet Aircraft servicing (3)  

        lærling(e) ad gangen inden for specialet Airport service (4) 

        lærling(e) ad gangen inden for specialet Brand og redning (5) 

        lærling(e) ad gangen inden for specialet Fuel (6) 

        lærling(e) ad gangen inden for specialet Cleaning (7) 

        lærling(e) ad gangen inden for specialet Ground handling (8)  

        lærling(e) ad gangen inden for specialet Baggage sorting (9) 

 

Medlem af følgende arbejdsgiverorganisation: 

 DI  Andre (angiv hvilken) ___________________   

  Ingen                                                                                                 

På hvilken skole forventes lærlingen(e) at blive tilmeldt: ______________________________________ 

 
Symbolforklaring   
 Grundlæggende funktion som skal være til stede i praktikvirksomheden og som skal være en del af lærlin-
gens arbejdsfunktioner 
 Grundlæggende funktion som skal indgå i praktikuddannelsen, men som eventuelt kan gennemføres i en 
anden virksomhed. 
 Særlig funktion som forventes at indgå i den praktiske del af uddannelsen, hvis udstyret eller funktionen 
forefindes i praktikvirksomheden. 
 
I den praktiske del af lærlingeuddannelsen forudsættes det at lærlingen introduceres til lufthavnens øvrige 
virksomheder og arbejdsfunktioner sommer og vinter, herunder mulighed for i praksis at opnå kendskab til 
egen funktion i forhold til de samlede aktiviteter samt egne opgaver i forbindelse med beredskabet. (Brand, 
ulykke, mm). 
 



  

Følgende funktioner findes i virksomheden og indgår i den praktiske del af lærlingeuddannel-
sen: 

  Kørsel med specielle køretøjer, redskaber, udstyr og andet håndteringsmateriel, som fx; Highloader, 
push-back traktor o. lign. specialkøretøjer…………………………………..Ja        Nej           

   Færdsel i lufthavnens bilpasområde………………………………………… Ja        Nej         
   Mulighed for at anvende sit kendskab til safety og security regler, samt 
      ergonomi og arbejdsmiljø inden for eget arbejdsfunktionsområde…………  Ja       Nej     
 
 
Følgende funktioner findes i virksomheden og forventes at indgå i den praktiske del af lærlin-
geuddannelsen: 
   Supportfunktioner; 

(fx transport af personel og materiel, optankning og vedligeholdelse  
af køretøjer)………… Ja        Nej       

   Andre funktioner (hvilke)  ______________________________________ Ja        Nej       

 
Andre oplysninger: 
     
Antal ansatte i hele virksomheden ……………………………………………………..  _____ personer 
 
 
Yderligere oplysninger til brug ved godkendelse til de forskellige specialer 
  
1) Specialet Bagage  
Følgende funktioner findes i virksomheden og forventes at indgå i den praktiske del af lærlingeuddannelsen: 
  Bagagehåndtering……………….….……………………….. Ja        Nej       
  Informationssystemer……………….….………………… Ja        Nej       
  Lastning og losning af fly…………………….………………… Ja        Nej       
   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       
 
2) Specialet Cargo 
Følgende funktioner findes i virksomheden og indgår i den praktiske del af lærlingeuddannelsen: 
   Varemodtagelse og vareforsendelse………………………………………. Ja        Nej       
  Opbygning af enhedslaster…………………………………………………. Ja        Nej       
   Kørsel med gaffeltruck/gaffelstabler…………………………………………Ja        Nej       
   Vareekspedition og kundebetjening………………………………………… Ja        Nej       
   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       
 
3) Specialet Aircraft servicing 
Følgende funktioner findes i virksomheden og indgår i den praktiske del af lærlingeuddannelsen: 
   Afgangstjek og afsendelse af fly………………… Ja        Nej       
  Push back……………………………………………… Ja        Nej       
   Af-isning………………………………………… Ja        Nej       
   Kørsel og manøvrering med specialkøretøjer……………………………… Ja        Nej       
   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       
 
4) Specialet Airport service 
Følgende funktioner findes i virksomheden og indgår i den praktiske del af lærlingeuddannelsen: 
   Vintertjeneste……………………………………………. Ja        Nej       
  Flypladsvedligeholdelse……………………………………………… Ja        Nej       
   Kørsel og manøvrering med specialkøretøjer……………………………… Ja        Nej       
   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       
 
 
5) Specialet Brand og redning 
Følgende funktioner findes i virksomheden og indgår i den praktiske del af lærlingeuddannelsen: 



  

   Brand og redningstjeneste……………………………………………. Ja        Nej       
   Kørsel og manøvrering med specialkøretøjer……………………………… Ja        Nej       
   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       
 
6) Specialet Fuel  
Følgende funktioner findes i virksomheden og forventes at indgå i den praktiske del af lærlingeuddannelsen: 
  Tankning af fly……………….….……………………….. Ja        Nej       
  Anvendelse forskelligartet materiel og udstyr……….….………………… Ja        Nej       
   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       
 
7) Specialet Cleaning  
Følgende funktioner findes i virksomheden og forventes at indgå i den praktiske del af lærlingeuddannelsen: 
  Rengøring af fly……………….….……………………….. Ja        Nej       
  Anvendelse forskelligartet materiel og udstyr……….….………………… Ja        Nej       
   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       
 
8) Specialet Ground handling  
Følgende funktioner findes i virksomheden og forventes at indgå i den praktiske del af lærlingeuddannelsen: 
  Bagagehåndtering……………….….……………………….. Ja        Nej       
  Informationssystemer……………….….………………… Ja        Nej       
  Lastning og losning af fly…………………….………………… Ja        Nej       
   Afgangstjek og afsendelse af fly………………… Ja        Nej       
  Push back……………………………………………… Ja        Nej       
   Af-isning………………………………………… Ja        Nej       
   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       
 
9) Specialet Rampe service / Baggage sorting 
Følgende funktioner findes i virksomheden og forventes at indgå i den praktiske del af lærlingeuddannelsen: 
  Håndtering og sortering af bagage i sorteringsanlæg ….………………… Ja        Nej       
  Lastning / losning af stykgods, løs bagage og enhedslaster på vogne m.m… Ja        Nej       
   produktionsplanlægning og -afvikling for relevant sorteringsområde…….. Ja        Nej       
  Informationssystemer……………….….………………… Ja        Nej       
   Manøvrering med specialkøretøjer………………………………………… Ja        Nej       
   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       
 
 
Den           /          20  
 
 
Navn:         Navn:         
         (SKRIV MED BLOKBOGSTAVER)                            (SKRIV MED BLOKBOGSTAVER) 
 
                                                              
Stilling:        Stilling:        
         (SKRIV MED BLOKBOGSTAVER)                            (SKRIV MED BLOKBOGSTAVER) 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Arbejdsgiverens underskrift   Lærlingens kontaktpersons underskrift 
(se vejledning, pkt. 8)   F. eks. tillidsmand eller sikkerhedsrepræsentant 
   (se vejledning, pkt. 8) 
 
 
 
 
 
Vesterbrogade 6D, 4. sal - 1620 København V - Telefon 3587 8700 - Mail tur@tur.dk 
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