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Du har mange muligheder for at blive rekrutteret og 
opkvalificeret i tagdækker-branchen:



KRAVENE TIL DIREKTE 
UFAGLÆRT ANSÆTTELSE
• Har erfaring, enten som faglært tag-

dækker eller som ufaglært tagdækker

• Kandidaten skal have normalt fysisk 
helbred – herunder ingen dårlig ryg 
og skuldre

• Serviceminded og ordentlig. 

• Mødestabil. 

• Skal kunne indgå i samarbejde med 
de forskellige teams, der er tilknyttet 
virksomheden.   

TAGDÆKKERBRANCHEN MANGLER 
FLERE TAGDÆKKERE

Der er i Danmark stor efterspørgsel på ar-
bejdskraft inden for tagdækker-branchen. 
Phønix Tag Materialer A/S har derfor indgået 
en landsdækkende aftale med Jobservice 
Danmark om at udvikle et Tagdækker Trainee 
forløb, med fokus på at rekruttere og opkvalifi-
cere ledige til både uddannelse og job i bran-
chen.

Forløbet giver den ledige faglige og personlige 
kompetencer til at arbejde ufaglært i tagdæk-
ker-branchen. Samtidig er de pågældende 
kurser meritgivende, så eleven efter forløbet 
kan starte i uddannelse hos de deltagende 
virksomheder.  

BRUG FOR BÅDE FAGLÆRTE OG 
UFAGLÆRTE HÆNDER

Phønix Tag Materialer A/S og tagdækker-
virksomhederne er interesseret i kandidater, 
der er klar til at gå direkte i arbejde, både som 
faglært og som ufaglært, og kandidater der 
kan blive en del af Tagdækker Trainee-forløbet.
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KRAVENE TIL TAGDÆKKER 
TRAINEE FORLØBET:
• Kandidaterne skal have normalt fy-

sisk helbred – herunder ingen dårlig 
ryg eller skuldre

• Have interesse for job i branchen

• Være serviceminded, ordentlig og 
præsentabel - og ikke bange for 
stiger og højder

• Erfaring inden for branchen er en 
fordel, Ikke et krav

• Behøver ikke at kunne dokumentere 
02 kravet i dansk eller matematik, 
da der vil blive lavet en individuel 
uddannelsesplan/uddannelsesaf-
tale jf. Lov om erhvervsuddannelser 
Kap. 2. §.5b., der dispenserer for 
dette    

• Som en del af Tagdækker Trainee-
forløbet, skal kandidaten være på 
flerdageskursus af tre omgange. 

HVORDAN BLIVER JEG EN DEL AF 
TAGDÆKKER TRAINEE-FORLØBET? 

Tagdækker Trainee-forløbet trin-for-trin:

Trin 1: Afklarende virksomhedspraktik - det ret-
te match mellem kandidaten og virksomheden

Trin 2: Skoleforløb 1: 15 dage med personlig 
og faglig udvikling til faget

Trin 3: 20 dages virksomhedspraktik

Trin 4: Skoleforløb 2: 15 dage med personlig 
udvikling, teambuilding, faglig udvikling og kom-
petence-boost

Trin 5: Tagdækker Trainee-forløbet slutter.
Herefter har kandidaten flere muligheder: 
Kandidaten går direkte videre i ansættelse 
som ufaglært eller i arbejde via forskellige ud-
dannelsesveje



VIL DU VIDE MERE?
Så kontakt dit Jobcenters lokale tovholder på Jobservice 
Danmark aftalen med Phønix Tag Materialer A/S.

TAGDÆKKER TRAINEE 

HOLDSTART D. 28/9 2020
Alle praktikanter, der bliver forlænget hos 
tagdækker-virksomheden kan fortsætte på 
det videre forløb og påbegynde Tagdækker 
Trainee forløbet. Der er holdstart på Tag-
dækker Trainee-forløbet mandag d. 28. 
september 2020.  

Skoleophold i Vejen, med undervisnings-
dage flere steder rundt i landet. 

PRØVEPRAKTIK - OPSTARTSDATO
Fra mandag d. 7. september og frem til fre-
dag d. 25. september 2020 har kandidaten 
mulighed for at komme i virksomhedsprak-
tik hos en tagdækker. Praktikken giver kan-
didaten og virksomheden muligheden for at 
lære hin anden at kende. 


