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FÅ EN TAGDÆKKER TRAINEE
DER BLIVER KLÆDT PÅ
OG HAR LYST TIL FAGET

Flere hænder ind i branchen!
Efter ønske fra vores kunder har Phønix Tag Materialer
taget initiativ til at skaffe flere medarbejdere til branchen.
Der er tale om et fælles projekt, hvor tagdækkervirksomheder har været med til at planlægge Tagdækker Traineeforløbet..
Trainee-eleven er udvalgt på forhånd i samarbejde med
vejledere fra kommunerne. Har personen hænderne
skruet godt på? Vil de vores branche? Kan de møde til
tiden, og kan de klare højder?
Før de bliver endeligt optaget som trainees, skal de i et
1-2 ugers prøve-praktikophold hos praktikvirksomheden,
så den kommende trainee og virksomheden er sikker på,
at de passer sammen.

EN OPLEVELSE FOR LIVET
MED BS
Undervejs i trainee-forløbet gennemfører
trainee-eleven en 2-dages samarbejdstur
med jægersoldat, sports- og erhvervscoach
BS Christiansen.
Her lærer han en masse
om sig selv og om at
samarbejde.

EDE

N

Sådan kan et Tagdækker Trainee-forløb se ud:
Flere muligheder i fremtiden
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PRØVEPRAKTIK
TAGDÆKKER TRAINEE F0RLØB
VIRKSOMHEDSOPHOLD
UFAGLÆRT ARBEJDE ELLER FAGLÆRT ARBEJDE GENNEM UDDANNELSE: INDIVIDUELT
TILRETTELAGT UDDANNELSESAFTALE MELLEM MESTER OG ELEV

En solid introduktion til faget

Stærke kræfter står bag

• Du får en medarbejder, der gerne vil jobbet og
oplever, hvor meget der er brug for ham eller
hende

Bag ordningen står Phønix Tag Materialer, Vejen
Kommune, Learnmark Horsens og en række af
byggeriets parter, herunder flere store danske
materialeproducenter og relevante uddannelsesinstitutioner.

• Trainee-eleven er udvalgt, og I har mulighed
for at lære hinanden at kende inden ansættelsen
• Efter Trainee-forløbet tilpasses uddannelsen
til den enkelt person i samarbejde mellem
virksomhed og Trainee-elev
• Phønix Tag Materialer står i samarbejde med
skoler og førende leverandører for 3x2 ugers
kursus med praktikforløb imellem.

Partnere:

Phønix Tag Materialer står for den overordnede
styring af projektet i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og jobcentre.

Vil du vide mere?
Så ring til uddannelsesansvarlig Casper B. Kristensen på m: 40 64 52 48 eller Birger Jensen,
projektleder hos Phønix Tag Materialer på
m: 40 64 50 00.

