Hvordan kommer jeg i gang med et trainee-forløb?
✔ Hvis du gerne vil prøve kræfter med trainee-ordningen i en virksomhed, skal du først finde

en virksomhed som er godkendt.
✔ Det gør du ved at kontakte DI's call center på telefon 33 77 35 88.

PRØV INDUSTRIEN

Pjecen her er en kort introduktion til trainee-ordningen mellem
Dansk Industri og Dansk Metal
Ordningen er et tilbud til alle unge mellem 15-17 år, der får mulighed for at prøve sig selv af
som trainee inden for følgende områder:

✔ De fortæller dig, hvilke virksomheder i nærheden af dig, der muligvis kan tilbyde

en trainee-plads.

✔ Smede og industritekniker

✔ Derefter kontakter du virksomheden for en samtale som trainee.

✔ Automekaniker

✔ Det vigtigste krav til dig er, at du skal have lyst til at prøve kræfter med en rigtig arbejdsplads.

✔ Elektronikfagtekniker eller radio- og tv-fagtekniker

✔ Endelig skal dine forældre eller værge godkende trainee-aftalen.

✔ IT-supporter eller datatekniker

✔ Tidspunkt og længden af trainee-forløbet aftaler du med virksomheden.

Vi foreslår en længde på over 50 timer og ikke længere end seks måneder.
✔ Når du starter, får du en kursusmappe, der forklarer om arbejdsmarkedsforhold og

introducerer dig til arbejdet i en industrivirksomhed. Den trainee-ansvarlige på virksomheden

Som trainee arbejder du i op til seks måneder på en virksomhed, der er godkendt til at
ansætte trainees. På den måde finder du ud af, om en karriere inden for industrien kunne
være noget for dig inden du lægger dig fast på en uddannelse.

gennemgår mappen sammen med dig.
✔ Lønnen og dine andre ansættelsesvilkår følger overenkomsten og trainee-aftalen

Her kan du få mere at vide om trainee-ordningen:

mellem DI og CO-industri for medarbejdere under 18 år.
✔ Du skal være mellem 15 og 17 år og have afsluttet folkeskolen.

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Telefon 33 6320 00
Sekretær Gert Svendsen
www.danskmetal.dk
mail: 0000ges@danskmetal.dk

✔
Hafnia Grafisk / 549804

Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Telefon 33 77 35 88
DI’s call center
www.di.dk
mail: trainee@di.dk

Et godt tilbud til unge mellem 15-17 år, som vil prøve kræfter med et job som
automekaniker, smed, elektronikfagtekniker, industritekniker, radio/ og TV-fagtekniker, automatikfagtekniker eller datatekniker inden endeligt uddannelsesvalg.

✔

Et trainee-uddannelsesforløb for kommende lærlinge i industrien.

Formålet med trainee-ordningen

Hvorfor vælge trainee-ordningen?

Dansk Industri og Dansk Metal har oprettet trainee-ordningen for at give unge mellem 15-17 år

✔ du får mulighed for at afprøve dine faglige interesser i praksis

mulighed for at prøve kræfter med arbejdsopgaver inden for industriens område.

✔ du får mulighed for at opleve og arbejde i en moderne produktionsvirksomhed

Trainee-ordningen genopliver og udvider den mulighed, som arbejdsdrenge havde tidligere for
at komme ud og prøve kræfter med nogle mere spændende arbejdsopgaver, end det er muligt i et
'almindeligt fritidsjob'. Trainees kan eksempelvis komme til at svejse, arbejde med computere
eller reparere biler.

✔ du får et kammeratligt samarbejde med de andre ansatte i virksomheden
✔ du får en faglig viden og rutiner i forskellige arbejdsopgaver
✔ du får mulighed for at afprøve dine evner inden for en branche, inden du beslutter dig for,

om en læreplads måske er noget for dig
✔ og samtidig tjener du selvfølgelig nogle lommepenge.

På den måde får den unge mulighed for at prøve sig selv af, inden han eller hun måske beslutter
sig for at søge en læreplads.
Der er masser af praktikpladser og jobmuligheder i industrien, og med projektet her giver vi de
unge mulighed for at tage startskuddet til en karriere inden for en af disse uddannelser.
Projektet henvender sig til alle unge i Danmark mellem 15 og 17 år. Både fra folkeskolens afgangsklasser og andre interesserede unge, som ikke længere er omfattet af undervisningspligten.

Hvad betyder trainee-ordningen for virksomhederne?
✔ først og fremmest får virksomhederne mulighed for at introducere nye unge for de

muligheder, der findes industrien
✔ på den måde finder virksomheden også ud af, om du passer godt ind i branchen -

og på virksomheden
Dansk Industri har et stort antal medlemsvirksomheder, der giver de unge mulighed for at prøve
at arbejde i en virksomhed inden for:
✔ Smede og industritekniker
✔ Automekaniker
✔ Elektronikfagtekniker eller radio- og tv-fagtekniker
✔ IT-supporter eller datatekniker

Dansk Industri og Dansk Metal har aftalt med Arbejdstilsynet, hvilke jobsituationer og arbejdsfunktioner de unge mellem 15 og 17 år må arbejde med.
Alle de jobfunktioner, som de unge kommer til at udføre, er derfor godkendt af
Arbejdstilsynet.

✔ og samtidig får virksomheden selvfølgelig gavn af den arbejdskraft, som du yder som trainee.

