FABRIKS-, LAGER-, PAKKE/MONTAGEARBEJDE
829200 Pakkerier / 682040 Udlejning af erhvervsejendomme / 521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed

ARBEJDSSTEDER:
Produktionsvirksomheder, fx
metalbranchen, fødevareindustrien,
trævarer osv.
Nethandel/butikker
Lagerhoteller for store virksomheder
Distributionscentre
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Fabriks- og lagerarbejde, pakke/montage
Opgaver:
• Varemodtagelse
• Pakke varer ud
• Pakke salgsdisplays til butikkerne
• Plukke varer til forsendelse
• Stå ved et produktionsbånd
• Pakke enheder i papkasser
• Sætte labels på/opmærke varer
• Pakke/tømme lastbiler eller containere
• Trimning af lager-reoler
• Indplacering af varer
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Krav:
• Være effektiv og hurtig
• Trives med rutinepræget arbejde
• Fleksible arbejdstider, ofte 3-holds skift
• Samarbejdsvillig og fleksibel
• Gerne truckcerifikat ved lagerarbejde
• Kunne læse instruktioner
• It-kendskab
• Logisk sans og god til struktur

27-11-2019 15:07:31

CHAUFFØRARBEJDE
493110 Rutebus, by- og nærtrafik / 493200 Taxikørsel / 493910 Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser

ARBEJDSSTEDER:
Busselskaber
Taxi-selskaber
Kurérfirmaer med distribution
af pakker
Grossistvirksomheder
Salgschauffører
Håndværksfirmaer
Byggemarkeder
Cateringfirmaer
Udbring af mad til ældre
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Chaufførarbejde
Opgaver:
• Kørsel med pakker erhverv/privat
• Personbefordring
• Flextrafik, kørsel til læge, sygehus mv.
• Kurérkørsel med pakker, værdipapirer
og lignende
• Pengetransport
• Lastbilkørsel med stort gods
• Lastbilchauffør, langtur
• Skole-kørsel
• Ledsager/chaufførmedhjælper
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Krav:
• Skal have B-kørekort (for taxa min. 3 år)
• Have stedsans og kunne aflæse en GPS
• Bevare overblik og kunne arbejde
selvstændigt
• Have en god fysik og kunne holde til flere
timers kørsel og løft
• Serviceminded
• Kunne arbejde på skæve tidspunkter
• Have en ren straffeattest
(ofte et ultimativt krav fra arbejdsgiverne)
• BAB kursus
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BYGGE & ANLÆGSARBEJDE
412000 Opførelse af bygninger / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering /
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed / 439910 Murere / 432100 Elinstallation /
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger / 431100 Nedrivning / 782000 Vikarbureauer – Landbrug /
021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter

ARBEJDSSTEDER:
Entreprenørfirmaer
Håndværksmestre
Byggefirmaer
Vikarbureauer
Produktionsvirksomheder
Nedrivningsfirmaer
Gartnerier
Landbrug
Skovbrug
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Bygge & anlægsarbejde
Opgaver:
• Arbejde som pladsmand - oprydning og
blandet arbejde på byggepladser
• Arbejdsmand - servicere tømrere, murere
og maskiner
• Oprydning på byggepladser
• Nedrivning af ejendomme
• Medhjælper gartneri/landbrug
• Vedligeholdelse af grønne områder
•
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Krav:
• God fysik - kan holde til tunge løft
• Skal gerne kunne møde tidligt
• Gode muligheder for ansættelse
• Fordel at have kørekort, evt. truckcertifikat
• Ansættelsesmuligheder - trods straffeattest
• Skal kunne fungere på en arbejdsplads
med en til tider ”hård jargon”
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SERVICEARBEJDE
812100 Almindelig rengøring i bygninger / 682040 Udlejning af erhvervsejendomme /
812900 Andre rengøringsydelser / 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler

ARBEJDSSTEDER:
Rengøringsfirmaer
Skadeservice
P-vagter
Piccoline/blæksprutte
Altmuligmand
Pedel
Offentlige institutioner
Hoteller
Stuepige
Firmarengøring
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Servicearbejde
Opgaver:
• Støvsugning, gulvvask, trappevask
• Rengøring af toiletter og køkken
• Rengøring i private hjem
• Skifte sengelinned mv.
• Rengøring på kontorer, værksteder,
slagterier, supermarkeder mv.
• Klargøring af frokost og mødelokaler
• Kopiering
• Diverse forefaldende opgaver
• Autoværksted/klargører
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Krav:
• Være forberedt på skæve arbejdstider
morgen/aften/nat
• Have god fysik
• Skal i nogle tilfælde kunne arbejde alene
• At man er ansvarsfuld og pålidelig
• Gode muligheder for ansættelse
• Gode muligheder for ufaglært arbejde,
hvis man er fleksibel

27-11-2019 15:07:32

BUTIKSARBEJDE
471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger / 477630 Dyrehandel /
463900 Ikke-specialiseretengroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer / 471130 Discountforretninger /
471110 Købmænd og døgnkiosker / 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer /
477620 Planteforhandlere og havecentre

ARBEJDSSTEDER:
Supermarkeder
Specialbutikker
Byggemarkeder
Plantecentre
Kiosk
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Butiksarbejde
Opgaver:
• Opfyldning af varer
• Opmærke varer
• Kundebetjening
• Kassebetjening
• Kasseopgørelse
• Trimme butikken og rydde op
• Bestille varer hjem
•
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Krav:
• God fysik og klar til hårdt arbejde
• Have en præsentabel fremtoning
• Have ordenssans
• Være serviceminded overfor kunder
• Ofte et krav, at man kan arbejde
aften og weekend
• Gode muligheder for ufaglært arbejde

27-11-2019 15:07:32

PLEJE-, OMSORGS- OG PÆDAGOGISK ARBEJDE
871010 Plejehjem / 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. / 852010 Folkeskoler o. lign. /
871020 Institutionsophold med sygepleje i.a.n. / 861000 Hospitaler / 881020 Dagcentre mv. /
889150 Aldersintegrerede institutioner

ARBEJDSSTEDER:
Lokalcentre
Børneinstitutioner
Folkeskoler
Ungdomsklub/SFO
Privat handicaphjælper
Special skoler
Hospice
Sygehuse
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Pleje-, omsorgs- og pædagogisk arbejde
Opgaver:
• Pædagogisk arbejde med børn
• Omsorg for ældre i eget hjem eller
på plejecentre
• Passe borgere med handicap, som har fået
tildelt støtte fra kommunen i eget hjem
• Serviceopgaver, lettere rengøring,
sengeredning osv.
• Personlige plejeopgaver
• Støttelærer i skolen
•
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Krav:
• Skal kunne arbejde med mennesker
• Have pædagogisk sans og være
tålmodig og empatisk
• Skal være pålidelig og ansvarsfuld
• Evt. krav om Børneattest
• Man skal oftest have ren straffeattest
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KØKKEN OG KANTINE
561010 Restauranter, kantiner / 562900 Anden restaurationsvirksomhed / 551010 Hoteller /
108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. / 479111 Detailhandel med dagligvarer via internet

ARBEJDSSTEDER:
Restaurant
Caféer og sandwichbarer
Kantiner og køkkener
Pizzeriaer
Firmaer med madordning
Streetfoodmarkeder
Hoteller
Cateringfirmaer
Delikatesse i supermarkeder
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Køkken & kantine
Opgaver:
• Tilberede råvarer, kød, grøntsager
• Opgaver i det kolde og varme køkken
• Gå til hånde i køkkenet
• Bagning
• Anretning og servicering
• Afrydning og opvask
• Bestille varer hjem
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Krav:
• Have interesse for mad
• Kunne holde til at stå op i flere timer
ad gangen
• Der kan forekomme tunge løft
• I nogle køkkener er der i perioder
meget travlt
• Skal kunne arbejde på fleksible arbejdstider
• Skal kunne lide at arbejde i team
• Mulighed for både faglært og ufaglært
• Hygiejnebevis en fordel
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KONTOR & IT
620100 Computerprogrammering / 692000 Bogføring og revision, skatterådgivning / 691000 Juridisk bistand /
811000 Kombinerede serviceydelser / 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse /
641900 Anden pengeinstitutvirksomhed / 682030 Anden udlejning af boliger

ARBEJDSSTEDER:
Revisorer
Bogholdere
Advokater
Ejendomservice
Finansvirksomheder
Kommunale, regionale og
statslige arbejdspladser
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Kontor & it

Opgaver:
• Bogføring
• Kopiering, registrering mv.
• Telefonpasning
• Mail administration
• Piccoline
• It-drift/udvikling
• Web/mulitimedie
• It-medhjælper
• Webmaster
• Frokost-anretter
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Krav:
• Have relevant erfaring og/eller uddannelse
• Være serviceminded over for kunder
• Skal være pålidelig og ansvarsfuld
• Gode muligheder for ufaglært arbejde
• Du skal kunne lide at arbejde selvstændigt
samt i et team
• Struktureret
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UNDERVISNING
852010 Folkeskoler o. lign / 855900 Anden undervisning / 853120 Gymnasier, studenter- og Hf-kurser /
853200 Tekniske skoler og fagskoler / 854100 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau

ARBEJDSSTEDER:
Amu-centre
AOF, FOF og FO
Erhvervsskoler
Folke-, tekniske- eller handelsskoler
Gymnasier og universiteter
Uddannelsesinstitutioner
Vækst- og konsulenthuse
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Undervisning

Opgaver:
• Undervisning af kursister
• Forberedelse af undervisning
• Udarbejdelse af undervisningsmateriale
• Variere undervisningsformen
• Rette opgaver og test
• Give feedbak på opgaver mv.
•
•
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Krav:
• Have relevant erfaring og/eller uddannelse
• Gode muligheder for ufaglært arbejde
• Du skal kunne lide at arbejde selvstædigt
samt i et team
• Struktureret
• Skal kunne arbejde med mennesker
• God formidler
• Flair for it
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