
BLIV TAGDÆKKERTRAINEE

KUNNE DU TÆNKE DIG

BLIV TAGDÆKKER- 
TRAINEE

- EN HELT SPECIEL 
MULIGHED

• Du bliver introduceret til 
faget af erfarne eksperter

• Du bliver udviklet fagligt og 
personligt

• Du bliver del af et godt team
• Du får et frit og selvstændigt 

job ude på byens tage

Ønsker du en spændende 
fremtid?
Bliv tagdækker-trainee og få et spæn-
dende forløb med praktik ude på en 
virksomhed - og supergode jobmulighe-
der efterfølgende. 

Prøv kræfter med 
byens tage! 

En række førende virksomheder og skoler 
introducerer dig til faget. 

Under forløbet er du i praktik hos din 
lokale tagdækkervirksomhed.  

Hos praktikvirksomhederne får du en 
introduktion til faget og dets muligheder. 
Hvis du senere får lyst til at fortsætte i 
uddannelse på en erhvervsskole, er det 
også en mulighed.

Vi mangler dig!
Årsagen er helt enkelt, at virksomheder-
ne mangler medarbejdere.

EN OPLEVELSE FOR 
LIVET MED BS
Undervejs i trainee-forløbet gennemfører 
du en 2-dages samarbejdstur med sports- 
og erhvervscoach, tidligere jægersoldat 
BS Christiansen.

Her lærer du en masse 
om dig selv og om at 
samarbejde. 

ET LIV PÅ TOPPEN?

Partnere:



BLIV TAGDÆKKERTRAINEE

BLIV

INTRODUKTIONS-
FORLØBET:

• Teambuilding
• Fabriksbesøg
• 2-dages samarbejdstur  

med BS Christiansen
• Byggepladsbesøg
• Praktikforløb
• Besøg i Testcenteret
• Opfølgning og evaluering 

En unik mulighed
– supergode jobmuligheder

Her er de praktiske detaljer: 

• Du er interesseret og engageret 
– og ikke bange for stiger og højder.

• 6 ugers træning i det faglige og 
praktiske.

• Du får overnatning og forplejning  
på professionelt idrætshotel sam-
men med de andre kursister.

• En række af landets førende 
tagdækkervirksomheder tilbyder 
praktikpladser.

Tilmelding og spørgsmål
Så spørg efter dit Jobcenters lokale 
tovholder på Jobservice Danmark aftalen 
med Phønix Tag Materialer A/S.

TAGDÆKKER-TRAINEE
VI MANGLER DIG!
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Du kan også finde os på
www.tagdækkertrainee.dk

Gennemgang af emner som:
• Isoleringsmaterialer og  

befæstelse
• Ovenlys
• Anvendelsesteknik  

og praktik
• Svejsning af tagpap
• Materialelære
• Tegningsforståelse
• Varmt arbejde
• Tilsyn af tagentreprise
• Godt samarbejde på 

byggepladsen

Partnere:


