Ny mesterlære
Praktisk oplæring i en virksomhed
Skal du have en uddannelse, men vil du gerne bare arbejde, så se her!
Som ny mesterlære-elev får du din uddannelse, mens du arbejder og får løn. Det
første år af din læretid skal du kun ind på skole

Det skal du gøre:
1. Finde en virksomhed, der vil tage dig i lære som elev. Det gør du ved at
skrive ansøgninger, ligesom når du skal søge et almindeligt job.
2. Kontakte os om den uddannelse, du ønsker at starte på, når du har fundet en
læreplads.
3. Få udarbejdet en uddannelsesaftale og en uddannelsesplan med din læreplads i samarbejde med vores praktikcenter – og så er du i gang.
Som ny mesterlære-elev får du elevløn under hele din uddannelsesperiode!
”Jeg har valgt ny mesterlære, fordi jeg
gerne ville ud at arbejde med det samme
og få nogle redskaber, så jeg en dag kan
blive selvstændig og starte min egen
virksomhed”.
- Karoline Krog elev hos Dyr I Centrum og
ny mesterlære-elev.

Kontakt vores Praktikcenter på 72 290 100 for at komme i gang.
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Følg os på

Som ny mesterlære-elev
får du de samme kompetencer
som en almindelig elev
Bliv ny mesterlære-elev på følgende af vores uddannelser:
Vores businessuddannelser
•

Detailuddannelsen

•

Eventkoordinator

•

Handelsuddannelsen

På businessuddannelserne er du i lære det første år og møder i skole hver tirsdag
hos os, og her vil du blive undervist i grundfag.

Vores tekniske uddannelser
•
•
•
•
•
•

Bygningsmaler
Anlægs- og bygningsstruktør
Ernæringsassistent
Personvognsmekaniker
Procesoperatør
Smed

•
•
•
•
•
•

Gastronom
Glarmester
Industrioperatør
Tagdækker
Tandklinikassistent
Teknisk isolatør

•
•
•
•
•
•

Industritekniker
Lager og transport
Murer
Tjener
Tømrer
Værktøjsuddannelsen

På de tekniske uddannelser er du primært i virksomheden, men i løbet af det
første år skal du ind på kortere forløb på skolen.

Efter det første år fortsætter du din uddannelse på hovedforløbet,
hvor du vil skifte mellem perioder i skole og i lære.
Ny mesterlære kaldes også praktisk oplæring.
Læs mere på eucnvs.dk/erhvervsuddannelser/ny-mesterlaere
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