BLIV UDDANNET

SERVICEASSISTENT
Som serviceassistent arbejder
du med tilberedning af mad,
rengøring og serviceopgaver

FAKTA
UDDANNELSE:			

Serviceassistent

VARIGHED:			

2 år - 2 år 6 mdr.

UDBUDSSTED:			

EUC Syd i Tønder

TRIN OG SPECIALER:		
EUC Syd udbyder følgende trin og specialer:
				Rengøringstekniker og serviceassistent
				(virksomhedsservice).
ADGANGSKRAV TIL
GRUNDFORLØB:		 Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende
				
med karakteren 02 i dansk og matematik.
OVERGANGSKRAV TIL
HOVEDFORLØB:		 Vær opmærksom på, at der er specifikke
				
krav ved overgangen til hovedforløbet.
FORDELSUDDANNELSE:

Udpeget til fordelsuddannelse.

SKOLEPRAKTIK:		 Mulighed for skolepraktik.
ØKONOMI:			

SU og elevløn.

ER DU SERVICEMINDED, OG DRØMMER DU OM
ET SELVSTÆNDIGT JOB, HVOR DU KAN GØRE
EN FORSKEL FOR ANDRE?
Som serviceassistent arbejder du professionelt med rengøring, hygiejne og
lettere madlavning. Derudover vil du også komme til at arbejde med alt fra
servicering af turister til lettere kontorarbejde.
JOB:
Som serviceassistent får du ofte ansættelse i private og offentlige virksomheder, for eksempel på skoler, plejeinstitutioner og inden for turistsektoren. Der er
gode muligheder for job og faglig udvikling inden for faget.
VIDEREUDDANNELSE:
Du har gode muligheder for at videreuddanne dig, f.eks. på akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik.

SÅDAN KOMMER DU I GANG
En erhvervsuddannelse består af:
Grundforløb 2 og et hovedforløb, som skifter mellem praktik og skole.
Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et hovedforløb varer ca. 2
år, og du afslutter med en svendeprøve.
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du tage Grundforløb 1 først.
PRAKTIKPLADS MED LØN
Det er din opgave at finde din praktikplads, men EUC Syd har vejledere, der
kan hjælpe dig. Praktikvirksomheden, og du skal ind indgå en skriftlig uddannelsesaftale.
MULIGHED FOR SKOLEPRAKTIK
Kan du ikke finde en praktikplads, eller mister du din praktikplads, tilbyder
skolen dig skolepraktik..
OGSÅ FOR VOKSNE
Er du over 25 år, kan du få en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse, som er
tilpasset dine faglige kompetencer.
Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne (EUV) eller kontakt en vejleder,
hvis du vil høre mere om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse som
voksen.
Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne: www.eucsyd.dk
KONTAKT STUDIEVEJLEDER
Poul Priess Jensen
ppj@eucsy.dk
Tlf.: 7412 4605
Mobil: 5131 4846

Maj 2021

AABENRAA
STEGHOLT 35-36

HADERSLEV
CHRISTEN KOLDS VEJ 20

AABENRAA
LUNDSBJERG INDUSTRIVEJ 50

SØNDERBORG
HILMAR FINSENS GADE 14-18

TØNDER
PLANTAGEVEJ 35

WWW.EUCSYD.DK

