
LærepladsService

FIND DEN 
RIGTIGE 
LÆRLING
Find hurtigt og let de  
lærlinge, der matcher  
netop jeres virksomhed med 
Metal Læreplads Service
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KOM I  
GANG PÅ   

danskmetal.dk/ 
findlaerling

METAL LÆREPLADS SERVICE GØR DET 
LETTERE FOR JER
Dansk Metal vil gøre det lettere for jeres 
virksomhed, når I skal finde den næste 
lærling. Derfor har vi oprettet Metal 
Læreplads Service. 

Vi kan hjælpe med det helt rigtige match, 
når det gælder uddannelsesretning samt 
faglige og personlige kompetencer. 

DET FÅR DU MED METAL 
 LÆREPLADS SERVICE:

  En nem, hurtig og gratis hjælp til at finde 
den rette lærling til jeres virksomhed

  Opslag i Metal Læreplads Service, som er 
for alle Dansk Metals medlemmer

  Kvalificerede bud på nye lærlinge.

I FÅR ET BEDRE OG HURTIGERE 
MATCH MED METAL LÆREPLADS
SERVICE
Vi sikrer jer det rigtige match, fordi vi kan 
trække på 

  vores ekspertise inden for de enkelte 
uddannelsesområder

  vores gode kontakt til medlemmerne

  vores viden fra et stort netværk af tillids-
repræsentanter landet over.

DET BEDSTE  
MATCH – LET  
OG ENKELT
Det er vigtigt, at virksom hederne 
tager lærlinge, men det kan 
være et stort arbejde at finde den 
rigtige til lærepladsen. 
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1
Fortæl om jeres  
behov på  
danskmetal.dk/ 
findlaerling

2
Vi kontakter jer 
med et match  
eller en ud- 
dybende  
samtale.

automatikmontør

automatiktekniker 

automatiktekniker i 
elektrobranchen 

automatiserings-
tekniker

av-tekniker

beslagsmed

bestiksølvsmed

butiksguldsmed 

bådassistent

bådebygger

bådmekaniker

ciselør 

cnc-assistent

cnc-tekniker

cykelmekaniker

datatekniker  
med speciale i  
infra struktur 

datatekniker  
med speciale i  
programmering 

elektronik-
fagtekniker 

elektronik-
udviklingstekniker

elevatortekniker

entreprenør-
maskinmekaniker 

eventtekniker  
med speciale i  
audioteknik 

eventtekniker  
med speciale i  
illuminationsteknik 

film- og tv-assistent

film- og tv-produk-
tionstekniker 

finmekaniker 

finmekaniker-
assistent

A-flymekaniker 

B1-flytekniker  
– mekanik

B2-flytekniker  
– elektronik 

guldsmed 

industriassistent 

industrimontør 

industritekniker, 
maskin 

industritekniker, 
produktion

it-supporter 

karosseritekniker, 
bygger 

karosseritekniker, 
opretter 

klejnsmed 

knallertmekaniker 

korpussølvsmed 

kranmekaniker 

køleassistent

køletekniker 

landbrugssmed

landbrugsmaskin-
mekaniker 

lastvognsmekaniker 

lastvognsmontør 

låsesmed 

materielmekaniker 

medicotekniker 

motorcykelmeka-
niker 

multimedie ani-
mator 

multimedie-
integrator

personliftmekaniker 

personvogns-
mekaniker 

personvognsmontør 

produktions-
teknolog 

radio-tv-fagtekniker 

sejlmager 

skibsmekaniker 

skibsmontør 

smed, bearbejdning

smed, energi teknik

smed, rustfast 

smed, maritim 

støberiassistent 

støberitekniker 

svejser 

teater-, event- og 
av-teknisk assistent

teatertekniker 

værktøjsmager 

værktøjstekniker 

våbenmekaniker 

ædelstensfatter

UDDANNELSER

Vi kan hjælpe med lærlinge på disse uddannelser

METAL 
LÆRE PLADS-

SERVICE ER LET  
AT BRUGE



DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk
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