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BRANCHENS IMAGE – SÅDAN 
ARBEJDER VI MED DET
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Fuld damp på arbejdsmarkedet – voksende 
mangel på arbejdskraft



Branchen er generelt kommet godt igennem 
corona-krisen

ATL-survey marts 2021 – 110 respondenter

30,9%

69,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Ja Nej

Har din virksomhed reduceret antallet af ansatte i 2020?



Rekrutteringsudfordringen stiger…

ATL-survey marts 2021 – 110 respondenter
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Det er umuligt at få de
chauffører vi skal bruge

Det er svært at få de chauffører
vi skal bruge

Det er let at få de chauffører vi
skal bruge

Ved ikke

Hvis ja, hvordan oplever i arbejdet med at rekruttere chauffører 
til virksomheden?



Branchens største udfordring…



• Varme op til bestyrelsens 

strategiarbejde i august

Vi skal være 
stolte af vores 
erhverv!



Fokus på lærlingene….

• Lærepladsgaranti

• Støtte fra Transportens Udviklingsfond

• Transportens Lærlingepris og elevpris

• Massiv kommunikation om behovet for flere lærlinge

• Lærepladsformidling TUR



Fokus på at indgå nye uddannelsesaftaler i 
medlemskredsen..

ATL-survey marts 2021 – 110 respondenter
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Forventer din virksomhed at indgå nye uddannelsesaftaler 
med en eller flere chaufførlærlinge i 2021?



Job i Transport kampagnen er vigtig - og den 
virker!

• Tusindvis af folkeskoleelever og andre har haft besøg af vores

roadshow

• En Voxmeter-undersøgelse fra 2019/20 viste, at en betydelig

andel af de unge der havde valgt grundforløbet på

vejgodstransport, havde ladet sig inspirere af kampagnen

• Mange får et helt andet indtryk af erhvervet, når roadshowet har 

været forbi

• “Jeg vidste faktisk ikke, at det er så fin en branche. Jeg
troede at lastbilchauffører havde dårligere vilkår, end det vi 
hører idag” (citat efterskoleelev, foråret 2019 efter besøg af

roadshowet i Faxe)





Kun gennem samarbejde lokalt og centralt 
kan vi styrke branchens image

Gode 
uddannelsesmiljøer

God information om 
branchen og vilkår for 

uddannelsesaftaler
Match arbejdsgiver og 

lærling 



TAK FOR ORDET!


