HVILKE KRAV ER DER TIL
DIN BORGERS CV?
REGION SJÆLLAND
Her kan du som jobkonsulent læse hvilke krav der er til jobmålene som
borgerne har på deres Jobnet-CV. Du kan se andelen af ledige borgere
med og uden relevant uddannelse samt se hvilke brancher der mangler
medarbejdere, hvor der er omfattende mangel eller om branchen er et
paradoksområde. Du kan også se ledige stillinger samt andelen af de
borgere som ikke har en relevant uddannelse i forhold til deres jobmål og
som efterfølgende skal have opdateret deres Jobnet cv med relevante
jobmål

CV-kvalitet, jobkrav
og uddannelsemuligheder

Forord
I projekt Nok til Alle er der fokus på, at koordinere og styrke servicen fra jobcentre til virksomheder med
mangel- og paradoksproblemer gennem en fælles arbejdsmarkedsovervågning på tværs af kommunerne i
Region Hovedstaden og Sjælland. For at kunne matche ledige borgere med virksomhedernes
rekrutteringsudfordringerne, er at opkvalificere ledige borgere på baggrund af efterspørgsel, det er derfor
vigtigt at få synliggjort den reelle arbejdskraft. I denne ”bog” kan I aflæse borgernes jobmål samt deres
uddannelse. Den gruppe af borgere som ikke har uddannelsen, som et jobmål kræver skal der have et nyt og
realistisk jobmål, som passer til borgerens kompetencer og kvalifikationer. Denne rensning vil optimere
jobcentrenes arbejde med udsøgning af kandidater til virksomhederne som efterspørger arbejdskraft og det
vil lette udsøgningen af kandidater som skal opkvalificeres. Den største service er at virksomhederne lettere
vil kunne udsøge egnede kandidater via JobAG, når virksomhederne begynder at opleve at der er
sammenhæng mellem borgerens jobønske og uddannelse, vil virksomhederne forhåbentlig opleve en højere
selvbetjenings service.

Datagrundlæg: Jobkon, Jobnet, arbejdsmarkedsbalancen samt uddannelsesguiden
Afgrænsning: Bogen indeholder kun de brancher som kræver en erhvervsuddannelse tilhører
arbejdsmarkedsbalancens statusområder for omfattende mangel, mangel og paradoksområdet. Dvs. læseren
kan ikke opnå informationer om andelen af ledige med jobmål, hvor det kræver en videregående
uddannelse, akademiuddannelse eller ufaglærte områder.
Bogen er ligeledes geografisk afgrænset til kommunen i forhold til ledige stillinger og andelen af ledige
borgere er afgrænset til en radius på 100km fra Næstved.

Kvantitative data: Alt data er tilgængelig på jobnet og jobkon, derved bliver data som anvendes kvantitativ.
For at opnå et præcist billede af borgere med og uden uddannelsen i forhold til jobmålene er der taget
udgangspunkt i de ledige borgere der er tilmeldt et jobcenter. Derefter er der udsøgt efter jobmål, som er
kategoriseret efter arbejdsmarkedsbalancen status oversigt omfattende mangel, mangle og
paradoksområder.

Top 5 listerne er de områder, hvor der er en del borgere uden uddannelse, men hvor deres jobmål kræver
en faglært uddannelse for at kunne bestride jobmålet. Borgerne skal derved have et jobmål som matcher
deres reelle uddannelse eller et jobmål, som ikke kræver en faglært uddannelse eller certifikater.
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Top 5 over mangel og paradoksområder
Det er vigtigt at I gennemgår jeres ledige borgere i forhold til jobmål og uddannelse. Som I kan se nedenfor
er der en del af borgere, som ikke har angivet at de har den nødvendige uddannelse til i forhold til deres
jobmål, derved er de i risiko for ikke at opnå et job inden for fagområdet. Borgerne skal derved have et
jobmål som matcher deres reelle uddannelse. Hvis borgeren er ufaglært, skal borgeren have et jobmål, som
ikke kræver en faglært uddannelse.
Stillingsbetegnelser

Efterspørgsel

Efterspørgsel i Hovedstaden

Uddannelsesniveau

Antal ledige
Antal ledige
diff mellem ledige
med det
med jobmål og med og uden
jobmål, 100 km uddannelse
uddannelse
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Paradoks
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kurser Lager, terminal og logistik
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butiksassistent - Sjælland
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Erhvervsuddannelse (EUD)
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562
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Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft

Erhvervsuddannelse (EUD)
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chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel - Sjælland

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft

Faglært / eller opkvalificering af korrekte
kørekort

373

173

200

salgskonsulent - Sjælland

Paradoks
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Faglært men kan også være
kort/mellemlang

233

111

122

Fokusområder i Nok til Alle
SOSU
Bygge og anlæg
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Butiksassistent, CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: paradoks
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med Butiksassistent som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som Butiksassistent uden
opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet.

Butiksassistent
1500

1363
801

1000
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259

0
Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Som udgangspunkt er det en faglært uddannelse, hvor borgeren har gennemgået uddannelsen i
en special- eller detailforretning. Uddannelsen hedder detailuddannelsen

Beslægtede jobmål: Ekspedient, butiksmedhjælper, hvis borgeren ikke er uddannet
Uddannelse: Butiksassistent er en erhvervsuddannelse, hvor borgeren starter på Handelsskolen og
derefter indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed. Derudover vælger borgeren et speciale
Salgsassistent m/u profil, dekoratør/visual merchandiser, blomsterdekoratør, digital handel, convenience
m/uden profil Varighed: Ca. 3-4 år

Adgangskrav til grundforløb: Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og
matematik

Opmærksomhedspunkter til faget: Skævearbejdstider, weekendarbejde, stærk i service og salg.
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Bygningssnedker – CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: Mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med bygningssnedker som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som bygningssnedker
uden opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har
uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en
uddannelse inden de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet.

Bygningssnedker
30
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19
6
1
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0
Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: For at arbejde som bygningssnedker skal borgeren være uddannet. Dvs. borgeren kan ikke
have bygningssnedker som jobmål medmindre borgeren er uddannet.

Beslægtede jobmål: Specialarbejder, tømrer
Uddannelse: Bygningssnedker er en erhvervsuddannelsen, hvor borgeren starter med et
grundforløb på en erhvervsuddannelse inden borgeren kan starte i lære hos en virksomhed.
Varighed: Fra 3 år 9 mdr. - 4 år 3 mdr. Adgangskrav til grundforløb: 9./10. klasse eller tilsvarende +
karakteren 02 i dansk og matematik.
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Chauffør, dyretransport CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: Mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med Chauffør, dyretransport som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som Chauffør, dyretransport uden
opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet.

Chauffør, dyretransport
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Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Borgere som ikke har de korrekte kørekort eller certifikater til at arbejde som chauffør. Det er
ufravigeligt. Borgere uden de nødvendige certifikater og kørekort opnår ikke arbejde inden for området. Flg.
certifikater skal borgeren have inden de kan bestride jobbet som chauffør - kørekort til C, CE, Førerkort, EU
kvalifikationsbevis og Dyretransport - kompetencebevis og evt. truckcertifikat og ADR bevis.

Beslægtede jobmål: jobmål kan være chauffør eller budtransport med køretøj under 3,5 t.
Uddannelse: Chaufføruddannelsen er en erhvervsuddannelse som kan gennemføres på en erhvervsskole –
uddannelsen hedder Vejgodstransportuddannelsen. Varighed: 3 ½ år - 5 år. Specialer: Godschauffør,
renovationschauffør, tankbilchauffør, flyttechauffør, kørselsdisponent
Adgangskrav til grundforløb: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og
Særlig opmærksomhedspunkter:
Har god fysik
Er indstillet på, at arbejdet ofte foregår ude hos kunder
Er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker
Overholder tidsplaner
Er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde
Er god til at planlægge opgaver
Kan arbejde selvstændigt
Kan desuden føre logbog efter gældende regler samt iværksætte nødprocedurer i tilfælde af havari, mangel
på ventilation, tilskadekomst og sygdom blandt dyrene samt tage de nødvendige skridt til eventuel aflivning.
Side 8 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: Mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med Chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som Chauffør, fragt, distribution,
blandet kørsel uden opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har
uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet.

Chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel
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Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Borgere som ikke har de korrekte kørekort eller certifikater til at arbejde som chauffør, kan ikke
have Chauffør som jobmål medmindre I iværksætter et opkvalificeringsforløb. Det er ufravigeligt. Borgere
uden de nødvendige certifikater og kørekort opnår ikke arbejde inden for området. Flg. certifikater skal
borgeren have inden de kan bestride jobbet som chauffør - kørekort til C, CE, Førerkort og EU
kvalifikationsbevis evt. truckcertifikat og ADR bevis.

Beslægtede jobmål: jobmål kan være chauffør eller budtransport med køretøj under 3,5 t.
Uddannelse: Chaufføruddannelsen er en erhvervsuddannelse som kan gennemføres på en erhvervsskole –
uddannelsen hedder Vejgodstransportuddannelsen. Varighed: 3 ½ år - 5 år. Specialer: Godschauffør,
renovationschauffør, tankbilchauffør, flyttechauffør, kørselsdisponent
Adgangskrav til grundforløb: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og

Særlig opmærksomhedspunkter:
Har god fysik
Er indstillet på, at arbejdet ofte foregår ude hos kunder
Er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker
Overholder tidsplaner
Er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde
Er god til at planlægge opgaver
Kan arbejde selvstændigt
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Chauffør, specialtransport – cv vask
Arbejdsmarkedsbalancen: mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med Chauffør, specialtransport som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som Chauffør, specialtransport
uden opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet
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Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Borgere som ikke har de korrekte kørekort eller certifikater til at arbejde som chauffør, kan ikke
have Chauffør som jobmål medmindre I iværksætter et opkvalificeringsforløb. Det er ufravigeligt. Flg.
certifikater skal borgeren have inden de kan bestride jobbet som chauffør –kørekort til C og CE, Førerkort, EU
kvalifikationsbevis Krancertifikat over og under 30 t. meter evt. truckcertifikat og ADR bevis.

Beslægtede jobmål: jobmål kan være chauffør eller budtransport med køretøj under 3,5 t.
Uddannelse: Chaufføruddannelsen er en erhvervsuddannelse som kan gennemføres på en erhvervsskole –
uddannelsen hedder Vejgodstransportuddannelsen. Varighed: 3 ½ år - 5 år. Specialer: Godschauffør,
renovationschauffør, tankbilchauffør, flyttechauffør, kørselsdisponent
Adgangskrav til grundforløb: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og
Særlig opmærksomhedspunkter:
Har god fysik
Er indstillet på, at arbejdet ofte foregår ude hos kunder
Er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker
Overholder tidsplaner
Er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde
Er god til at planlægge opgaver
Kan arbejde selvstændigt
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Chauffør, tankvogn CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: paradoks
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med Chauffør, tankvogn som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som Chauffør, tankvogn uden
opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet.
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Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Borgere som ikke har de korrekte kørekort eller certifikater til at arbejde som chauffør. Det er
ufravigeligt. Borgere uden de nødvendige certifikater og kørekort opnår ikke arbejde inden for området. Flg.
certifikater skal borgeren have inden de kan bestride jobbet som chauffør - kørekort til C og CE, Førerkort,
EU kvalifikationsbevis og ADR bevis til tankvogn, desuden er det et krav at borgeren har mindst 2 års erfaring
med kørsel af lastbil m/ hænger.

Beslægtede jobmål: jobmål kan være chauffør eller budtransport med køretøj under 3,5 t.
Uddannelse: Chaufføruddannelsen er en erhvervsuddannelse som kan gennemføres på en erhvervsskole –
uddannelsen hedder Vejgodstransportuddannelsen. Varighed: 3 ½ år - 5 år. Specialer: Godschauffør,
renovationschauffør, tankbilchauffør, flyttechauffør, kørselsdisponent
Adgangskrav til grundforløb: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og
Særlig opmærksomhedspunkter:
Har god fysik
Er indstillet på, at arbejdet ofte foregår ude hos kunder
Er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker
Overholder tidsplaner
Er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde
Er god til at planlægge opgaver
Kan arbejde selvstændigt

Side 11 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Elektriker CV-Vask
Arbejdsmarkedsbalancen: omfattende mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med elektriker som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som elektriker uden
opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet

Elektriker
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0
Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Borgeren skal være uddannet elektriker for at have det som jobmål – det er ufravigeligt.
Beslægtede jobmål: elektrikerlærling, hvis borgeren har et gennemført og bestået
grundforløbsbevis til elektrikeruddannelsen eller borgere som ikke er uddannet kan have
specialarbejder, byggeriet som jobmål.

Uddannelse: Elektriker er en erhvervsuddannelse som gennemføres på en erhvervsskole.
Varighed: 4 år 6 mdr. - 5 år Specialer: Elektriker 1, elektriker 2
Adgangskrav til grundforløb: Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i
dansk og matematik.

Side 12 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Industrislagter CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med industritekniker som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som industritekniker uden
opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet

Industrislagter
20

15

15
9

10

6

5

0

0

0
Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Det kræver en erhvervsuddannelse, at arbejde som industrislagter. Borgeren skal have en
uddannelse som slagter.
Bemærk: Uddannelsen har i 2017 skiftet navn fra industrislagter til slagter.

Beslægtede jobmål: ikke uddannet slagteriarbejder.
Uddannelse: Uddannelsen kan gennemføres på en erhvervsskole. Varighed: 2 år 6 mdr. - 3 år 6 mdr. Trin
og specialer: Slagter, forædler, svineslagter, kreaturslagter. Adgangskrav til grundforløb:9./10. klasse eller
tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik. Overgangskrav til hovedforløb: Vær opmærksom på, at
der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet. Uddannelsen er udpeget til fordelsuddannelse vurderes at have gode praktik- og jobmuligheder

Side 13 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Industritekniker CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med industritekniker som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som industritekniker uden
opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet

Industritekniker
60
40
20

48
37
11

7

12

0
Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Det kræver en erhvervsuddannelse, at arbejde som industritekniker. Borgeren kan også have en
uddannelse som maskinarbejder hvilket er den gamle version af en industritekniker.

Beslægtede jobmål: Industrioperatør ikke uddannet.
Uddannelse: Industriteknikeruddannelsen kan gennemføres på en erhvervsskole. Varighed: 2 år 6 mdr. - 6
år. Efter 2 år, kan borgeren vælge trin og speciale som Industritekniker-produktion, industritekniker-maskine
eller afslutte som industriassistent Adgangskrav til grundforløb: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren
02 i dansk og matematik. Overgangskrav til hovedforløb: Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved
overgangen til hovedforløbet

Side 14 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Kantineleder CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med industritekniker som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som industritekniker uden
opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet

Kantineleder
20

18

15
10

9

9

5

2

3

0
Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: uddannet gastronom, kok eller ernæring.
Beslægtede jobmål: Hvis borgeren ikke er uddannet, skal jobmålet være køkkenmedhjælper, køkken-/
kantine assistent

Uddannelse: Borgeren kan starte på uddannelsen til gastronom på en erhvervsskole. Varighed for
uddannelsen er fra 2 år - 4 år 9 mdr. under uddannelsen skal borgeren vælge speciale, som er:
Gastronomassistent, smørrebrødsjomfru, catering, kok.
Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet.
Uddannelsen er udpeget til fordelsuddannelse - vurderes at have gode praktik- og jobmuligheder
Ernæringsassistent uddannelse er på 3 år 5 mdr. - 4 år 2 mdr. Trin og specialer: Ernæringsassistent.
Adgangskrav til grundforløb (begge uddannelser): 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og
matematik

Side 15 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Kok CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: Mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med kok som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som kok uden opkvalificering. I skal
her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet.

Kok
140
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100
80
60

73
53

40

24

20
0
Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: uddannet Gastronom kok eller ernæring.
Beslægtede jobmål: Hvis borgeren ikke er uddannet, skal jobmålet være køkkenmedhjælper
Uddannelse: Hvis borgeren har arbejdet i flere år som ufaglært kok, kan borgeren blive real kompetence
vurderet op i mod uddannelsen og efterfølgende få papir på den kunne borgeren har erhvervet. Borgeren
kan også starte på uddannelsen til gastronom på en erhvervsskole. Varighed for uddannelsen er fra 2 år - 4
år 9 mdr. under uddannelsen skal borgeren vælge speciale, som er: Gastronomassistent,
smørrebrødsjomfru, catering, kok
Adgangskrav til grundforløb: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik

Side 16 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Køkkenchef CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med industritekniker som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som industritekniker uden
opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet

Køkkenchef
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40
40
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22
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7

10
0

Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: uddannet gastronom, kok eller ernæring.
Beslægtede jobmål: Hvis borgeren ikke er uddannet, skal jobmålet være køkkenmedhjælper eller køkken/ kantine assistent

Uddannelse: Hvis borgeren har arbejdet i flere år som ufaglært kok, kan borgeren blive real kompetence
vurderet op i mod uddannelsen og efterfølgende få papir på den kunne borgeren har erhvervet.
Borgeren kan også starte på uddannelsen til gastronom på en erhvervsskole. Varighed for uddannelsen er fra
2 år - 4 år 9 mdr. under uddannelsen skal borgeren vælge speciale, som er: Gastronomassistent,
smørrebrødsjomfru, catering, kok
Adgangskrav til grundforløb: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik

Side 17 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Lager- og logistikmedarbejder CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: paradoks
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med lager- og logistikmedarbejder som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som lager- og logistikmedarbejder
uden opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet

Lager- og logistikmedarbejder
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Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: som udgangspunkt kræver det at borgeren er uddannet inden for Lager- og terminaluddannelsen,
som er en erhvervsuddannelse inden borgeren kan arbejde som lager og logistikmedarbejder. Men hvis
borgeren ikke har uddannelsen kræver det som minimum følgende certifikater og kompetencer:








Har god fysik
Er god til at planlægge opgaver
Kan samarbejde med andre
Gaffeltruck (certifikat)
Gaffelstabler,
Manuel og it-båren lagerstyring.
Teknologi til identifikation af varer, fx RFID- teknologi og stregkoder, og systemer til styring af timeog materialeforbrug i forbindelse med ordrer og projekter.

Beslægtede jobmål: Lagermedarbejder, lager arbejde
Side 18 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Uddannelse: Lageruddannelsen giver en grundlæggende viden om transport, opbevaring og videre
fordeling af varer. Du lærer at modtage en ordre, finde varen frem og måske pakke den om til videre
transport. It bruger du til at holde styr på, hvad der er på lageret, og hvor det opbevares.
Du kan afslutte uddannelsen som henholdsvis: Lagermedhjælper. Lager- og transportoperatør. Lager- og
logistikoperatør eller Lager- og terminaldisponent
Som lagermedhjælper lærer du bl.a. at modtage, registrere og udlevere varer. Du får kendskab til itsystemer, og du tager kørekort til gaffeltruck. På lageroperatør er der to specialemuligheder: lager og
transport samt lager og logistik. Du lærer om økonomistyring på lageret, hensigtsmæssig placering, transport
teknologier, kontroloptællinger og meget mere. Som lager- og terminaldisponent lærer du at stå for driften af et
lager. Du lærer også om arbejdsmiljø og forhandlingsteknik.
Adgangskrav til grundforløb: Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og
matematik
Varighed: Fra 2 år - 5 år

Side 19 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Murer CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: Mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med murer som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som murer uden opkvalificering. I
skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet.

Murer
100

90
75

50
15

21
8

0
Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: For at have murer som jobmål, skal borgeren have uddannelsen og bestået svendeprøven.
Alternative jobmål: Hvis borgeren ikke er uddannet, kan borgeren have flg. som jobmål: Specialarbejder
inden for byggeriet, murerarbejdsmand, murerlærling

Uddannelse: Borgeren kan vælge mureruddannelsen som er en erhvervsuddannelse der skal gennemføres
på en erhvervsskole. Varighed: 3 år og 11 mdr.- 4 år og 5 mdr.
Adgangskrav til grundforløb: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik

Side 20 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Overmontør CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med industritekniker som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som industritekniker uden
opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet
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2
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0
Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Det kræver en VVS-energiuddannelse eller elektriker uddannelse at opnå arbejde som overmontør.
Beslægtede jobmål: Specialarbejder VVS eller VVS-lærling, hvis borgeren har gennemført og bestået grundforløbet.
Uddannelse: VVS-energiuddannelsen er en erhvervsuddannelse som kan gennemføres på en erhvervsskole. Varighed:
Fra 4 år og 3 mdr. til 4 år 9 mdr.
Borgeren vælger under sit uddannelsesforløb hvilke speciale borgeren ønsker at opnå svendebrev inden for. Flg.
specialer kan der vælges imellem: Vvs-installationstekniker, Vvs og blikkenslager, Vvs-energispecialist og
ventilationstekniker.
Adgangskrav til grundforløb: Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og
matematik.Uddannelsen er udpeget til fordelsuddannelse - vurderes at have gode praktik- og jobmuligheder.
Elektriker uddannelse gennemføres på en erhvervsskole. Varighed: fra 4 år 6 mdr. - 5 år.
Specialer: Elektriker 1, elektriker 2.
Adgangskrav til grundforløb: Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik.
Overgangskrav til hovedforløb: Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet

Side 21 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Salgskonsulent CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: paradoks
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med industritekniker som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som industritekniker uden
opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet

Salgskonsulent
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Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Beslægtede jobmål: Ekspedient, butiksmedhjælper, hvis borgeren ikke er uddannet
Uddannelse: Handelsuddannelsen. Varighed: Ca. 3-4 år. Specialer: Handelsassistent (salg),
indkøbsassistent, logistikassistent, digital handel B2B.
Adgangskrav til grundforløb: folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og
matematik.
Overgangskrav til hovedforløb: vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til
hovedforløbet

Opmærksomhedspunkter til faget: Skævearbejdstider, weekendarbejde, stærk i service og salg.

Side 22 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Social- og sundhedsassistent CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med social- og sundhedsassistent som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som social- og sundhedsassistent
uden opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet

Social- og sudhedsassistent
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0
Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Social- og sundsassistent kræver uddannelse.
Beslægtede jobmål: Handicaphjælper, plejehjemsmedhjælper, omsorgsmedarbejder er ufaglærte stillinger, som
borgeren kan vælge, hvis hun/han ikke er uddannet social- og sundhedsassistent.
Uddannelse: Social- og sundhedsassistent. Varighed: 3 år 10 mdr. - 4 år 7 mdr. Trin: Social- og sundhedsassistent.
Adgangskrav til grundforløb:9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb: Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet
Opmærksomhedspunkter: Weekendarbejde, skiftede arbejdstider og borgeren skal have empati og vilje til at arbejde
med borgere som kræver ekstra omsorg.

Side 23 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Social- og sundhedshjælper CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med social- og sundhedsassistent som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som social- og sundhedsassistent
uden opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet

Social- og sundhedshjælper
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Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Social- og sundshjælper kræver uddannelse.
Beslægtede jobmål: Handicaphjælper, plejehjemsmedhjælper, omsorgsmedarbejder er ufaglærte stillinger,
som borgeren kan vælger, hvis de ikke er uddannet social- og sundhedshjælper.
Uddannelse: Social- og sundhedshjælper. Varighed: 2 år 2 mdr. Trin: Social- og sundhedshjælper.
Adgangskrav til grundforløb:9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb: Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til
hovedforløbet
Opmærksomhedspunkter: Weekendarbejde, skiftede arbejdstider og borgeren skal have empati og vilje til at
arbejde med borgere som kræver ekstra omsorg.

Side 24 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Taxichauffør CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: paradoks
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med tømrer som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som tømrer uden opkvalificering. I
skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet
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0
Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Det kræver kvalifikationskursus, hvis borgeren ønsker taxichauffør som jobmål.
Beslægtede jobmål: N/A
Uddannelse: Kvalifikationskursus. Varighed: 2 uger. Kørekort til erhvervsmæssig befordring + særlige krav.
For at blive optaget på kurset skal du opfylde nogle krav til bl.a. alder, helbred og straffeattest.
På kurset lærer du bl.a. om færdselsloven, arbejdsmarkedsforhold og om, hvordan man yder god
kundeservice. Du lærer også at give førstehjælp.
Kurset retter sig mod personer, der gerne vil arbejde med erhvervsmæssig persontransport.

Side 25 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

Tømrer CV-vask (Træfagenes byggeuddannelse)
Arbejdsmarkedsbalancen: omfattende mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med tømrer som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som tømrer uden opkvalificering. I
skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet
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Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Det kræver en uddannelse med afsluttet svendebrev, hvis borgeren skal tømrer som jobmål.
Beslægtede jobmål: Specialarbejder, tømrer eller tømrerlærling såfremt borgeren har grundforløbet.
Uddannelse: Uddannelsen til Træfagenes byggeuddannelse (tømrer) gennemføres på en erhvervsskole.
Varigheden for uddannelsen er estimeret til 4 år og 6 mdr. hvoraf de 20 uger er grundforløb. Efter
grundforløbet skal borgeren vælge om han skal uddanne sig tømrer, gulvlægger eller tækkemand. I
vejledningen skal du dog være opmærksom på at det er tømrerbranchen som efterspørg arbejdskraft på
nuværende tidspunkt.
Adgangskrav til grundforløb: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik

Side 26 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

VVS-montør CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med vvs-montør som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som vvs-montør uden
opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet

VVS-montør
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0
Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Det kræver en VVS-energiuddannelse at opnå arbejde som vvs-montør.
Beslægtede jobmål: Specialarbejder, VVS eller VVS-lærling, hvis borgeren har gennemført og bestået
grundforløbet.

Uddannelse: VVS-energiuddannelsen er en erhvervsuddannelse som kan gennemføres på en
erhvervsskole. Varighed: Fra 4 år og 3 mdr. til 4 år 9 mdr. Borgeren vælger under sit uddannelsesforløb hvilke
speciale borgeren ønsker at opnå svendebrev inden for.
Flg. specialer kan der vælges imellem: Vvs-installationstekniker, Vvs og blikkenslager, Vvs-energispecialist og
ventilationstekniker: Adgangskrav til grundforløb: Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med
karakteren 2,0 i dansk og matematik

Side 27 af 28
Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

VVS-tekniker CV-vask
Arbejdsmarkedsbalancen: mangel på arbejdskraft
Blå søjle viser det samlede billede af borgere med vvs-tekniker som jobmål.
Orange søjle viser det antal borgere, som burde kunne tiltræde en stilling som vvs-tekniker uden
opkvalificering. I skal her være opmærksom på, at borgerne selv angiver om de har uddannelsen.
Grå søjle viser andelen af borgere som skal have et nyt og realistisk jobmål. Alternativt en uddannelse inden
de kan tiltræde arbejdsmarkedet.
Gul søjle viser antal opslåede jobs på Jobnet
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Antal ledige med det jobmål, 100 km radius fra Næstved
Antal ledige med jobmål og uddannelse
diff mellem ledige med og uden uddannelse
Antal ledige stillinger på jobnet Sjælland
Antal ledige stillinger på jobnet Hovedstaden

Fagkrav: Det kræver en vvs-energiuddannelse at opnå arbejde som vvs-tekniker.
Beslægtede jobmål: Specialarbejder, VVS eller VVS-lærling, hvis borgeren har gennemført og bestået
grundforløbet.

Uddannelse: VVS-energiuddannelsen er en erhvervsuddannelse som kan gennemføres på en
erhvervsskole. Varighed: Fra 4 år og 3 mdr. til 4 år 9 mdr. Borgeren vælger under sit uddannelsesforløb hvilke
speciale borgeren ønsker at opnå svendebrev inden for.
Flg. specialer kan der vælges imellem: Vvs-installationstekniker, Vvs og blikkenslager, Vvs-energispecialist og
ventilationstekniker: Adgangskrav til grundforløb: Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med
karakteren 2,0 i dansk og matematik.
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Datakilde: Arbejdsmarkedsbalancen, Jobnet, Jobkon og uddannelsesguiden

dato: 15.01.19

