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Velkommen  

I dette hæfte har vi samlet nyttige informationer til dig som søger 

praktik, løntilskud, uddannelse, integrationsgrunduddannelse 

(IGU) eller arbejde.  

Du kan læse om 10 forskellige brancher og få viden om nogle af 

de arbejdsopgaver og uddannelser, der hører til fagene.  

Et forløb på en virksomhed er en rigtig god måde at lære det 

danske arbejdsmarked at kende. Du bliver klogere på hvad 

forskellige fag og brancher indeholder, og du møder kolleger, så 

du får mulighed for skabe dit eget netværk.  

På arbejdspladsen får du kolleger, ny viden og erfaringer, der 

måske kan resultere i varigt arbejde, eller du bliver inspireret til 

at søge nye veje i forhold til arbejde og uddannelse.  

Vil du vide mere – Er du i tvivl om dine muligheder - Har du 

spørgsmål til job, løntilskud, integrationsgrunduddannelse (IGU), 

praktik eller uddannelse. Kontakt dit lokale jobcenter – Vi er klar 

til at hjælpe dig.  

Hæftet om branchepakker er udarbejdet af Kompetencecenter 

Skanderborg fra Skanderborg Kommune. Materialet kan hentes 

digitalt på jobnet.dk. 

    

https://jobnet.dk/
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Transport 

 

Opgaver 

 Modtage varer 

 Pakke biler 

 Levere varer 

 Rengøring og vedligehold af biler  

Sted  

 Fragtmænd 

 større private virksomheder 

 busselskaber, og  

 havne  
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Forløb i virksomhed  

 Du lærer branchen at kende  

 Du får et netværk  

 Du lærer en arbejdsgiver at kende og får nye kolleger  

 Du får erfaringer  

 Et forløb i en virksomhed kan forbedre dine muligheder for at 

få arbejde på et senere tidspunkt 

Personlige egenskaber  

 Du skal kunne lide at yde service og møde mennesker  

 Kan du tale, læse og forstå lidt dansk eller engelsk, er det en 

fordel  

 Du skal kunne samarbejde og yde service  

 Du skal have lyst til at arbejde og lære nyt 

 Du skal være imødekommende og god til at samarbejde 

 Du skal kunne arbejde under ledelse 

Krav  

 Du skal være stabil og møde til tiden hver dag  

 Du kan overholde aftaler  

 Du skal kunne møde tidligt  

 Du skal følge de samme regler som dine kolleger  

 Spørg, hvis du ikke forstår opgaverne  

 Vær nysgerrig  

 Kørekort til bil, bus, lastbil eller taxa, hvis du vil være chauffør  

Uddannelsesmuligheder, eksempler  

 Lastbilchauffør  

 Buschauffør  

 Taxachauffør  

 Kranfører  

 Togklargører  

 Havne- og terminalarbejder  
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Køkken/kantine 

 

Opgaver  

 Tilberedning af fødevarer sammen med kolleger 

 Varm mad 

 Smørrebrød 

 Salater 

 Bage brød og kager 

 Anretning og servering 

 Opfyldning af buffet 

 Opvask 

 Oprydning  

Sted 

 Institutioner: børnehaver, plejehjem, højskoler, kostskoler 

 Private virksomheder 

 Statslige og kommunale arbejdspladser  
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Forløb i virksomhed 

 Du lærer branchen at kende 

 Du får et netværk i branchen 

 Du lærer en arbejdsgiver at kende og får nye kolleger 

 Du får erfaringer 

 Et forløb i en virksomhed kan forbedre dine muligheder for at 

få et fast arbejde på et senere tidspunkt  

Personlige egenskaber 

 Du skal kunne lide at lave mad 

 Kan du tale, læse og forstå lidt dansk eller engelsk, er det en 

fordel 

 Du skal have lyst til at arbejde og lære nyt 

 Du skal være god til at samarbejde 

 Du skal kunne arbejde under ledelse 

Krav 

 Du skal være stabil og møde til tiden hver dag 

 Du skal kunne arbejde med grøntsager, fisk, kylling, kalve, 

okse og svinekød 

 Du skal følge de samme regler som dine kolleger 

 Du skal acceptere, at der også håndteres svinekød på 

arbejdspladsen 

 Spørg, hvis du ikke forstår opgaverne 

 Vær nysgerrig 

 God fysik 

 Du skal kunne møde tidligt 

 Være effektiv og arbejde hurtigt  

Uddannelsesmuligheder, eksempler  

 Kok 

 Gastronom 

 Ernæringsassistent 

 Smørrebrødsjomfru 

 Cater 

 Tjener 

 Bager 

 Konditor  
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Håndværkerfag 

 

Opgaver 

 Renovering af byggerier 

 Nybyggeri af boliger og industri 

 Vedligeholdelse af bygninger og materialer på skoler og 

institutioner 

 Arbejde på værksted f.eks. metalindustri 

 Vedligeholdelse og anlæg af haver og parker 

 Transport af materialer 

 Reparation og vedligeholdelse af biler, motorer og maskiner 

Sted 

 Håndværksmestre 

 Entreprenører 

 Offentlige virksomheder 

 Institutioner 

 Boligselskaber   
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Forløb i virksomhed 

 Du lærer branchen at kende 

 Du får et netværk i branchen 

 Du lærer en arbejdsgiver at kende og får nye kolleger 

 Du får erfaringer 

 Et forløb i en virksomhed kan forbedre dine muligheder for at 

få et fast arbejde på et senere tidspunkt 

Personlige egenskaber 

 Du skal have lyst til at arbejde med håndværk 

 Kan du tale, læse og forstå lidt dansk eller engelsk, er det en 

fordel 

 Du skal have lyst til at arbejde og lære nyt 

 Du skal være god til at samarbejde 

 Du skal være selvstændig og initiativrig 

 Du skal kunne arbejde under ledelse 

Krav 

 Du skal være stabil og møde til tiden hver dag 

 Du skal kunne lide at arbejde ude 

 Du skal være fysisk stærk 

 Du skal følge de samme regler som dine kolleger 

 Spørg, hvis du ikke forstår opgaverne • Vær nysgerrig 

 Det er en fordel at have kørekort, men ikke et krav 

 Møde tidligt om morgenen 

Uddannelsesmuligheder, eksempler 

 Tømrer 

 Snedker 

 Murer 

 Elektriker 

 VVS 

 Struktør 

 Byggemontagetekniker 

 Brolægger 

 Anlægsgartner 

 Teknisk isolatør 

 Smed 

 Gulvlægger  
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Institutioner 

 

Opgaver 

 Samvær med og pasning af børn og unge 

 Anretning og servering af mad 

 Gåture og tage på udflugt 

 Forskellige aktiviteter, tegne, male, spille, synge 

 Oprydning 

 Forældre samarbejde  

Sted 

 Institutioner 

 Dag -og døgninstitutioner 

 Skoler og klubber  
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Forløb i virksomhed 

 Du lærer branchen at kende 

 Du får et netværk i branchen 

 Du lærer en arbejdsgiver at kende og får nye kolleger 

 Du får erfaringer  

 Et forløb i en virksomhed kan forbedre dine muligheder for at 

få et fast arbejde på et senere tidspunkt  

Personlige egenskaber 

 Du skal have lyst til at være sammen med børn og unge 

 Kan du tale, læse og forstå lidt dansk eller engelsk, er det en 

fordel 

 Du skal have lyst til at arbejde og lære nyt 

 Du skal være god til at samarbejde 

 Du skal være kreativ 

 Du skal kunne arbejde under ledelse 

Krav 

 Du skal være stabil og møde til tiden hver dag 

 Du skal følge de samme regler som dine kolleger 

 Spørg, hvis du ikke forstår opgaverne 

 Du skal kunne møde tidligt • Vær nysgerrig 

 Du skal acceptere, at der også serveres svinekød på 

arbejdspladsen 

 Tålmodig, rummelig og god til samarbejde 

Uddannelsesmuligheder, eksempler 

 Pædagog 

 Pædagogisk assistent 

 Pædagofmedhjælper 

 Lærer  
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Detail 

 

Opgaver  

 Kundebetjening 

 Oprydning 

 Kassebetjening 

 Opfyldning af varer på hylder 

 Pakke varer ud og ind  

Sted 

 Supermarkeder 

 Tøjbutik 

 Legetøjsbutik 

 Skobutik 

 Byggemarked 

 Boghandel 

 Alle former for butikker 
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Forløb i virksomhed 

 Du lærer branchen at kende 

 Du får et netværk i branchen 

 Du lærer en arbejdsgiver at kende og får nye kolleger 

 Du får erfaringer 

 Et forløb i virksomhed kan forbedre dine muligheder for at få 

fast arbejde på et senere tidspunkt Personlige egenskaber 

 Du skal have lyst til at yde service til kunderne 

 Du kan lide at tale med mennesker 

 Kan du tale, læse og forstå lidt dansk el ler engelsk er det en 

fordel 

 Du skal have lyst til at arbejde og lære nyt 

 Du skal være god til at samarbejde 

 Du skal kunne arbejde under ledelse 

Krav 

 Du skal være stabil og møde til tiden hver dag 

 Du skal følge de samme regler som dine kolleger 

 Spørg, hvis du ikke forstår opgaverne 

 Vær nysgerrig 

 Kan acceptere skiftende arbejdstider  

Uddannelsesmuligheder, eksempler 

 Butiksassistent 

 Indkøbsassistent 

 Handelsassistent  
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Lager/logistik 

 

Opgaver 

 Modtage varer på lager 

 Lægge varer på plads på lager og i butik 

 Sende varer videre til kunder 

 Udlevere varer 

 Pakke varer og produkter 

 Kontrol og optælling 

Sted 

 Godsterminaler 

 Store og små virksomheder 

 Supermarkeder 

 Engrosvirksomheder 
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Forløb i virksomhed 

 Du lærer branchen at kende 

 Du får et netværk i branchen 

 Du lærer en arbejdsgiver at kende og får nye kolleger 

 Du får erfaringer  

 Et forløb i en virksomhed kan forbedre dine muligheder for at 

få et fast arbejde på et senere tidspunkt 

Personlige egenskaber 

 Du skal have en god fysik 

 Du skal have en god ordenssans 

 Kan du tale, læse og forstå lidt dansk eller engelsk, er det en 

fordel 

 Du skal have lyst til at arbejde og lære nyt 

 Du skal kunne arbejde under ledelse 

Krav 

 Du skal være stabil og møde til tiden hver dag 

 Du skal følge de samme regler som dine kolleger 

 Spørg, hvis du ikke forstår opgaverne 

 Vær nysgerrig 

 Møde tidligt om morgenen 

 Kunne klare arbejde hvor du står og går det meste af dagen 

Uddannelsesmuligheder, eksempler 

 Lagermedhjælper 

 Lageroperatør 

 Truckfører 

 Lager og terminaldisponent  
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Pakke/produktion/montage 

 

Opgaver 

 Samle og montere produkter og varer 

 Kontrollere kvalitet 

 Pakke varer og produkter til forsendelse 

 Sortering og optælling 

 Lagerstyring 

 Samarbejde med kolleger 

 Oprydning 

Sted 

 Store og små virksomheder 

 Engrosvirksomheder 

 Fabrikker og industri Forløb i virksomhed 

 Du lærer branchen at kende 

 Du får et netværk i branchen 

 Du lærer en arbejdsgiver at kende og møder kolleger 

 Du får erfaringer 

 Et forløb i en virksomhed kan forbedre mulighederne for at få 

et fast arbejde på et senere tidspunkt 
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Forløb i virksomhed 

 Du lærer branchen at kende 

 Du får et netværk i branchen 

 Du lærer en arbejdsgiver at kende og møder kolleger 

 Du får erfaringer 

 Et forløb i en virksomhed kan forbedre mulighederne for at få 

et fast arbejde på et senere tidspunkt 

Personlige egenskaber 

 Du skal have en god fysik 

 Du skal have en god ordenssans 

 Kan du tale, læse og forstå lidt dansk el ler engelsk er det en 

fordel 

 Du skal have lyst til at arbejde og lære nyt 

 Du skal kunne arbejde under ledelse 

Krav 

 Du skal være stabil og møde til tiden hver dag 

 Du skal følge de samme regler som dine kolleger 

 Spørg, hvis du ikke forstår opgaverne 

 Vær nysgerrig 

 God fysik 

 Du skal kunne møde tidligt  

Uddannelsesmuligheder, eksempler 

 Industrioperatør 

 Produktionsmedarbejder 

 Specialarbejder 

 Diverse AMU kurser 
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Rengøring 

 

Opgaver 

 Vaske gulve 

 Støvsuge og feje 

 Tørre støv af 

 Soignering af toiletter og badeværelser 

 Trappevask 

 Oprydning 

 Tømning af skraldespande 

 Lave kaffe og te 

 Dække bord og rydde af  

Sted 

 Skoler 

 Fabrikker 

 Kontorer 

 Private hjem 

 Statslige og kommunale arbejdspladser  
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Forløb i virksomhed 

 Du lærer branchen at kende 

 Du får et netværk i branchen 

 Du lærer en arbejdsgiver at kende og får nye kolleger 

 Du får erfaringer 

 Et forløb i en virksomhed kan forbedre mulighederne for at få 

et fast arbejde på et senere tidspunkt  

Personlige egenskaber 

 Du skal have lyst til at holde orden og gøre rent 

 Du skal være serviceminded 

 Du skal kunne holde orden og have overblik 

 Kan du tale, læse og forstå lidt dansk eller engelsk, er det en 

fordel 

 Du skal have lyst til at arbejde og lære nyt 

 Du skal kunne arbejde under ledelse 

Krav 

 Du skal være stabil og møde til tiden hver dag 

 Du skal følge de samme regler som dine kolleger 

 Spørg, hvis du ikke forstår opgaverne 

 Vær nysgerrig 

 God fysik 

 Møde tidligt om morgenen 

Uddannelsesmuligheder, eksempler 

 Serviceassistent 

 Rengøringsassistent 

 Hygiejnekursus 

 Diverse AMU kurser 
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Pleje og omsorg 

 

Opgaver 

 Samvær og omsorg 

 Anretning og servering af mad 

 Gåture, indkøb og udflugter 

 Plejeopgaver 

 Oprydning 

 Samarbejde med pårørende  

Sted 

 Beskyttede boliger 

 Plejehjem 

 Døgninstitutioner 

 Private hjem   
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Forløb i virksomhed 

 Du lærer branchen at kende 

 Du får et netværk i branchen 

 Du lærer en arbejdsgiver at kende og får nye kolleger 

 Du får erfaringer 

 Et forløb i en virksomhed kan forbedre dine muligheder for at 

få et fast arbejde på et senere tidspunkt  

Personlige egenskaber 

 Du skal have lyst til pleje og omsorg 

 Du skal have lyst til at være sammen med ældre og 

handikappede 

 Kan du tale, læse og forstå lidt dansk eller engelsk, er det en 

fordel 

 Du skal have lyst til at arbejde og lære nyt 

 Du skal være god til at samarbejde 

 Du skal kunne arbejde under ledelse 

Krav 

 Du skal være stabil og møde til tiden hver dag 

 Du skal følge de samme regler som dine kolleger 

 Spørg, hvis du ikke forstår opgaverne 

 Du skal kunne møde tidligt 

 Vær nysgerrig 

 Du skal acceptere, at der også serveres svinekød på 

arbejdspladsen 

 Tålmodig, rummelig og god til samarbejde 

Uddannelsesmuligheder, eksempler 

 Social- og sundhedshjælper 

 Social- og sundhedsassistent 

 Sygeplejerske 
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Landbrug/skovbrug/gartneri 

 

Opgaver 

 Pasning af husdyr 

 Høst og markarbejde 

 Vedligehold af grønne arealer 

 Plantning og såning 

 Beskæring, fældning og vedligehold af skov og naturområder 

 Anlægsteknik, lægning af sten og fliser 

 Vedligeholdelse og anlæg af haver og parker 

 Bekæmpelse af ukrudt og skadedyr 

 Dyrkning og pleje af potteplanter, grøntsager, buske og træer 

 Kundeservice  

Sted 

 Gartneri 

 Havecentre og væksthuse 

 Landbrug 

 Skovdrift og naturpleje 

 Kirkegårde, parker og private haver 

 Institutioner 

 Boligselskaber  
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Forløb i virksomhed 

 Du lærer branchen at kende

 Du får et netværk i branchen

 Du lærer en arbejdsgiver at kende og får nye kolleger

 Du får erfaringer

 Et forløb i en virksomhed kan forbedre dine muligheder for at

få et fast arbejde på et senere tidspunkt

Personlige egenskaber 

 Du skal have lyst til at arbejde med natur, miljø, planter og

dyr

 Kan du tale, læse og forstå lidt dansk el ler engelsk, er det en

fordel

 Du skal have lyst til at arbejde og lære nyt

 Du skal være god til at samarbejde

 Du skal være selvstændig og initiativrig

 Du skal kunne arbejde under ledelse

Uddannelsesmuligheder, eksempler 

 Landmand, husdyr 
 Landmand, planter

 Landbrugsassistent, planter eller dyr

 Hestemanager

 Jordbrugsmaskinfører

 Dyrepasser

 Anlægsgartner

 Gartner

 Blomsterbinder

 Skov og naturtekniker

 Brolægger

 Anlægsgartner
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Egne notater 
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Kom videre  

Kontakt dit lokale jobcenter og hør mere om mulighederne for at 

komme i et forløb på en virksomhed. Link til mit jobcenter: 

info.jobnet.dk/mit-jobcenter. 

Copyright på trykudgave af hæftet om branchepakker © 

KOMPETENCECENTER SKANDERBORG. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udgivet det 

digitale hæfte om branchepakker i 2018. Hæftet kan hentes på 

jobnet.dk. 

https://info.jobnet.dk/mit-jobcenter
https://jobnet.dk/
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Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering 

Vermundsgade 38 

2100 København Ø 

 

T. 7221 7440 

E-mail. star@star.dk 

www.star.dk 
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