
Kontakter 
 
Nordsjællands Rekrutteringsservice er et samarbejde mellem de ni 
jobcentre i Nordsjælland – vi arbejder med opkvalificering, 
uddannelse og rekruttering: 
Birthe V. Samuelsen bsam@hillerod.dk 
72323129 
Janie Dylsing jadyl@hillerod.dk 72323125 

 

Se beskrivelser af flere fag og tilbud til borgere på NRS.support 

 

 
 

 

 
 

 

 

Små fag – nye muligheder 
 
Program 
Velkommen og kort om erhvervsuddannelser v. Birthe Samuelsen, NRS 
Smed, karosseritekniker og lastvognsmekaniker v. Tec 
Overfladebehandler v. Tradium og AMU Vest 
Glarmester og tagdækker v. EUC Nordvestsjælland 
 
Pause  
 
Gourmetslagter v. ZBC 
Industritekniker og værktøjsmager v. Next og Skive College           
Plastmager v. Den jyske Håndværkerskole 

Messe-del 30 min. skolerne + Dansk Metal 
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Smed 
 

Kort om faget:  Smedefaget er, trods sin lange historie, et 
moderne fag. Der arbejdes med formgivning af forskellige 
typer af metal og mange går med en ’lille designer’ i maven.  
I takt med den teknologiske udvikling er det hårde, fysiske 
smedearbejde blevet overtaget af computerstyrede 
systemer og robotteknologi. Som smed arbejder du med at 
designe, formgive og konstruere alt fra broer og porte til 
altaner og møbler. 
Uddannelsessted: : TEC i Ballerup, Next i Ishøj (udelukkende 

GF2) og Roskilde Tekniske Skole 

Lærepladssituationen i Nordsjælland / Hovedstaden:   Der 

er gode muligheder for at få en lærepladser og jobs, både 

kvinder og mænd, piger og drenge. 

 

Skolevejen     Praktikvejen     Ny Mesterlære 

Lastvognsmekaniker 
Kort om faget:  På uddannelsen som lastvognsmekaniker 
lærer du bl.a. om benzin- og dieselmotorer, styretøj og 
bremser samt elektriske systemer, så du kan rette fejl på 
lastbiler og busser. Du kommer til at arbejde i en branche, 
der er i stor udvikling – der er allerede brint lastbiler på 
vejene. 
Uddannelsesstede: Tec i Hvidovre 

Lærepladssituationen i Nordsjælland / Hovedstaden:  Den 

er god. Mange voksenlærlinge. 

Skolevejen    Praktikvejen     Ny Mesterlære 

Profiler til faget: Smedefaget rummer de fleste mennesker – blot 

man vil faget og selv gør en indsats for at lære fagets materialer og 

metoder at kende.  

 
Fordele ved faget: Smedefaget er et fag i udvikling og som 

arbejder med at blive mere bæredygtigt. Som smed kan man 

arbejde med forskellige typer opgaver og i forskellige omgivelser. 

Nogle fremstiller delikate designermøbler på et værksted, andre 

monterer bygningsstrukturer udendørs.   

 Andet: På skoleopholdene arbejders der med innovation og 3D 

tegninger.  

Profiler til faget: Du har interesse for at lære om de sidste nye 

teknologier. Du er ambitiøs og arbejder godt med dine hænder og 

dit hoved. Som lastvognsmekaniker er det vigtigt, at du er 

omhyggelig og selv kan planlægge og udføre en stor del af de ting, 

der skal laves på køretøjet. 

 Fordele ved faget: Lastvognsmekanikeren har flere ekstra 

dimensioner bl.a. Hydraulik og trykluftstyring. Der er mangel på 

lastvognsmekanikere og gode jobmuligheder. Startlønnen er 5.500 

højere end for personvognsmekanikere. 

 

 
Andet: Mulighederne efter endt uddannelse er mange, da din 

viden strækker sig over mange industrielle områder. 

 

 

 

 



 

 

  

Overfladebehandler 
 

Kort om faget:  Overfladebehandleren arbejder i industrien 
med kemisk eller mekanisk forbehandling og efterfølgende 
belægning til beskyttelse og finish af det færdige produkt. 
Produkterne kan være alt fra designer lamper til vindmøller. 
Der er ingen arbejdsløse overfladebehandlere. Svendene 
bliver ofte værkfører og kvalitetskontrollører.    
Uddannelsessted:  Tradium, Randers + AMU Vest, Esbjerg 
Lærepladssituationen i Nordsjælland / Hovedstaden:  Pt. 2 
ubesatte lærerpladser. 
 

Skolevejen     Praktikvejen     Ny Mesterlære 

Værktøjsmager 
Kort om faget:   Værktøjsuddannelsen består af 
værktøjsmager og værktøjstekniker.  Værktøjsmagerne og 
værktøjstekniker fremstiller og udvikler masseproduk-
tionsværktøjer til produktion af plast og metal produkter 
m.m.  
Branchen servicere virksomhedsgiganter som Novo Nordisk, 

Grundfos, Danfoss, Lego og høreapparatsindustrien hvor Dk 

er førende. 

Uddannelsessted:  Next i Emdrup, Skive college 
Lærepladssituationen i Nordsjælland / Hovedstaden:  
Mangel på lærlinge. 
 
Skolevejen    Praktikvejen     Ny Mesterlære Profiler til faget: Interesseret i kemi, farver og æstetik. Faget er et 

godt alternativ til 

autolakerer._____________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Fordele ved faget: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  

 

 

Andet: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

Profiler til faget: Interesse for teknik IT og programmering. Kan lide 

at arbejde med metal og stor præcision. Man kan lide at skabe 

noget og finde løsninger vedr. konstruktionen. (Opfinder / nørd) 

Milde diagnoser inden for autismespektret er ingen hindring. 

 

 

 

Fordele ved faget:  En håndværkmæssig uddannelse på et højt 

teknisk niveau. Man kan blive konstruktør og evt. læse videre til 

ingeniør eller anden videregående teknisk uddannelse. 

Mange får også andre tekniske jobtitler, da de ofte er dygtige.   

 

 

Andet: Værktøjsuddannelsen er en af de vigtigste uddannelse for, 

at man kan producere i Danmark, da de skaber værktøjerne vi skal 

producere med. 

 

 



 

 

  

Tagdækker 
 

Kort om faget: Det er en branche med stor frihed, man er 
oftest sin egen chef og så er der fantastisk flot udsigt hver 
dag, næsten uanset hvilket projekt man er på. Man er 
lettere usynlig for forbipasserende, da man sjældent lægger 
mærke til, at der går tagdækkere rundt på tagene. 
Uddannelsens varighed 3-4 år  
Uddannelsessted:  EUC i Holbæk, Audebo – Audebo 
skolevej 6, 4300 Holbæk 
Lærepladssituationen i Nordsjælland / Hovedstaden:  Stor 
mangel på lærlinge. 
 
Skolevejen     Praktikvejen     Ny Mesterlære 

Gourmetslagter 
Kort om faget:  Kundekontakt, rådgivning og vejledning om 
tilberedning innovative udskæringer, det gode kød og 
smagens vogter.   måltidsløsninger. Fremstilling af 
Spegepølser, leverpostej mm. Faglig stolthed.   
Uddannelsesstede:  ZBC Slagteriskolen i Roskilde 
Lærepladssituationen i Nordsjælland / Hovedstaden: Stor 
mangel på lærlinge.  
Skolevejen    Praktikvejen     Ny Mesterlære 

Andet: God fysik og god til at håndterer højder. I dag har man 

hjælpemidler i form af maskiner og små kraner til de tunge løft. Så 

man bliver ikke nedslidt i fagene som man gjorde tidligere. 

Straffeattest og ’krudt i røven’ er ingen hindring. 

 

Profiler til faget: Tagdækkere skal kunne håndtere at have direkte 

kundeadgang. MEN de fleste kommer ud i arbejdssjak eller alene. 

hvor hele opgaven er aftalt på forhånd. 

Fordele ved faget: Tagdækkere er omfattet af ”vejrlig”, det 

betyder, at hvis der er frost og regn samt meget varme 

sommerdage + 25C – kan man ikke arbejde med tagpap, og derfor 

sendes tagdækkeren hjem på dagpenge. 

 

Andet: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Fordele ved faget: God atmosfære, personlig udvikling, kreativ og 

klassisk måltider, unik kendskab til kød og tilberedning. Mulighed 

for at starte egen virksomhed.  

 

 

Profiler til faget:  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



 

  

Industritekniker 
 

Kort om faget: Grundlæggende viden om CNC maskiner, så 

som drejebænke og fræser. Industriteknikeren arbejder 

med maskiner, der kan dreje, fræse og bore i alle slags 

materialer. En stor del af arbejdet går ud på at 

programmere maskiner til fremstilling af unikke emner til 

industrien. 

Uddannelsessted: Next uddannelser København Emdrup 

Lærepladssituationen i Nordsjælland / Hovedstaden:  Gode 

muligheder for voksenlærlinge, samt Ny Mesterlære. 69 

godkendte virksomheder i en omkreds af 30 km Fra Hillerød. 

Skolevejen     Praktikvejen     Ny Mesterlære 

Glarmester 
Kort om faget: Det er en nichebranche med stolte 

traditioner. Branchen er i udvikling og der sker hele tiden 

nyt. Uddannelsens varighed er 4-5 år. 

Uddannelsesstede: EUC, Holbæk og Audebo 

Lærepladssituationen i Nordsjælland / Hovedstaden: Stor 

mangel på lærlinge. 

Skolevejen    Praktikvejen     Ny Mesterlære 

Noter:  
 
 
 
 
 
 
 

Profiler til faget: Glad for mekanik. Roder med knallerter. Kører 

Motocross eller Gokart. Vil gerne arbejde med metaller med meget 

små tolerancer. 

Et_____________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__ 

Fordele ved faget: Ingen arbejdsløshed, gode arbejdsforhold, 

mulighed for at blive rejsemontør og meget mere, god løn. 

 

 
Andet: Du arbejder med industrirobotter, fremstilling af 

avancerede reservedele på teknologiske bearbejdningsmaskiner 

samt 3D printere. 

Du undervises i: At designe, tegne og producere emner i 

forskellige materialer. Innovativ tænkning og produktudvikling. 

Programmering af computerstyrede CNC maskiner. Du skal ud fra 

tegninger klargøre og programmere forskellige typer af CNC-

maskiner.  

 

Profiler til faget: Som glarmester kommer man rundt på forskellige 

opgaver. Hvis man vælger alubygger specialet på glarmester 

uddannelsen, så er der mulighed for at have en fast arbejdsplads i 

produktionen af nye alu-vinduespartier. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Fordele ved faget: Glarmester er det fag med mest kundekontakt, 

da en del af arbejdet kræver at man kommer indenfor i kundernes 

hjem for at kunne løse opgaven. 

 

 

Andet: Som glarmester har man øje for, at glas er et 

genanvendeligt materiale, og der er fokus på sortering af affald og 

på hvordan, man ved kvaliteten af nye vinduer kan forbedre 

energimærkningen af nyt byggeri. 

Glarmesterfaget kræver, at man kan lide at arbejde fysisk. I dag 

har man hjælpemidler i form af maskiner og små kraner til de 

tunge løft. Så man bliver ikke nedslidt i fagene som man gjorde 

tidligere. Du arbejder selvstændigt eller i teams alt efter 

opgavernes omfang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plastmager 
 

Kort om faget:   Plastmageren er en meget efterspurgt 
medarbejder. Der er stor mangel på plastmagere på hele 
Sjælland, især i Nordsjælland, hvor der er mange 
plastvirksomheder. Plastmagere arbejder med avancerede 
maskiner, robotter og andet produktionsudstyr. 
Uddannelsessted: Den jyske Haandværkerskole i Hadsten 

Lærepladssituationen i Nordsjælland / Hovedstaden:  25 

plastvirksomheder i Hillerøds opland og i 

Hovedstadsregionen, og de har alle brug for flere lærlinge 

og faglærte plastmagere. 

 

Skolevejen     Praktikvejen     Ny Mesterlære 

Karosseriteknik 
Kort om faget:  Når uheldet er ude, og en bil er blevet 

beskadiget, så står karrosseriteknikeren klar. Kreativitet, 

design og finish er i højsædet, når du enten reparerer det 

eksisterende karrosseri eller opbygger nyt helt fra bunden. 

En karosseritekniker vurderer omfanget af skader, retter- 

buler op samt former og svejse pladedele. Til din hjælp har 

du både dine hænder, dit hoved og den nyeste teknologi.  

Uddannelsesstede:  TEC i Hvidovre   

Lærepladssituationen i Nordsjælland / Hovedstaden: 

Mangel på lærlinge og mange lærepladser. 

Skolevejen    Praktikvejen     Ny Mesterlære 

Profiler til faget: _______________________________________ 

 

 

Fordele ved faget: Som plastmager er du sikker på at kunne få en 

praktikplads, og som færdiguddannet plastmager er der altid et job 

til dig. Branchen har et stort underskud af faglærte, og derfor er 

der ingen ledighed inden for dette fag. 

 

 
Andet: Kom forbi os på informationsdagen og få en liste over 

virksomheder som gerne vil have dig i lære som plastmager. 

Skolen hjælper dig gerne med at skabe kontakt og måske 

arrangere et lille prøve/praktikforløb, hvis du er interesseret i at se 

en plastvirksomhed indefra, inden du beslutter dig. Der er også 

mulighed for at prøve skolen af, da der arrangeres INTERNSHIP, 

hvor du kan være med på et fire dages forløb på skolen ganske 

gratis. Kom og få en snak med os på informationsdagen. 

 

 

Profiler til faget: Du er vild med smukke biler og har lyst til at 

skabe noget flot. Dine hænder er skruet godt på, og du har sans for 

detaljen. 

 ________________________________________ 

 

Fordele ved faget: Du lære en masse om materialer, processer og 

vil kunne genskabe, biler der har været skadet til ukendelighed. 

Der er mangel på karosseriteknikere, og du kan regne med at få 

job og en god løn.  

 

 

Andet: Denne uddannelse skaber mange muligheder for 

videreuddannelse i andre brancher. 

 


