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ERHVERVSUDDANNELSE

HAVNE- OG TERMINALARBEJDER

EUD
EUV

Havne- og terminalarbejder

Hovedforløbet er opdelt i 4-5 skoleperioder. I mellem
skoleperioderne er du i praktik i virksomheden. Uddannelsen kan afsluttes som havnemedhjælper (trin 1) eller som havne- og terminalarbejder (trin 2).
• Trin 1. Havnemedhjælper arbejder med almindeligt
forekommende arbejdsopgaver i forbindelse med
lastning og losning, herunder det tilhørende papirarbejde. Du har kendskab til relevante it-systemer, og
du har bl.a. kørekort til gaffeltruck.
• Trin 2. Havne- og terminalarbejderen arbejder også
med at løse mere komplekse arbejdsopgaver ved
hjælp af maskiner og udstyr og efter særlige regler.
Du kan arbejde med en række lager og logistikopgaver og har kendskab til internationale forhold inden
for transportbranchen.

Hos AMU-Vest kan du afslutte uddannelsens hovedforløb som Havnemedhjælper (trin 1), og Havne-og terminalarbejder (trin2).
GF1 udbydes på Rybners Tekniske Skole og andre skoler med indgangen Teknologi, Byggeri og Transport.
GF2 udbyder vi i samarbejde med Rybners Tekniske
Skole.
Uddannelsens opbygning afhænger af din alder og
eventuel tidligere arbejdserfaring.
Inden for branchen er mange ansatte som ufaglærte
havnearbejdere. Med denne uddannelse kan du med et
kort uddannelsesforløb opnå faglært status og få en
række relevante certifikater og kompetencer, der styrker dine jobmuligheder fremadrettet.
Hvis du har erfaring fra branchen og er over 25 år, laver
vi en plan for din uddannelse gennem en realkompetencevurdering, RKV. Kontakt os for at få en aftale om det,
og se hvor lang tid du skal bruge på at få en erhvervsuddannelse.
Se mere på næste side.
Se mere om uddannelsen på
Havne- og terminalarbejder www.TUR.dk
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Som havne- og terminalarbejder er din arbejdsplads
både om bord på skibene og i land på terminalen. Lastsikring, losning og lastning af gods er hovedopgaven. Du
arbejder med terminaltraktorer, gaffeltrucks og portalkraner. Eftersyn og vedligeholdelse af lager- og transportudstyr er også en del af arbejdet. Du kan arbejde
med lagerstyring og relevante it-systemer og kan medvirke til at sikre en effektiv styring af virksomhedens logistik og til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Du
har også kendskab til sprog og internationale forhold i
transporterhvervene.

EUD
EUV

ERHVERVSUDDANNELSE
SÅDAN KOMMER DU I GANG

Erhvervsuddannelserne er opdelt i Grundforløb, GF1 og GF2, samt Hovedforløb,
der kan bestå af flere trin. Dette er et eksempler på, hvordan en uddannelse kan
sættes sammen.

Starten på en erhvervsuddannelse afhænger af din baggrund og din alder
Du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, EUD
uddannelse
Hvis du går i gang direkte efter 9. eller 10. klasse eller
inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen, begynder du normalt i et grundforløb, der varer 1
år. GF1 og GF2 (2 X 20 uger).
Du er under 25 år, EUD uddannelse
Er det mere end et år siden, du afsluttede 9. eller 10.
klasse, og er du under 25 år, begynder du din uddannelse i grundforløbets 2. del, GF2 (20 uger).
Du er over 25 år, EUV uddannelse
Hvis du er fyldt 25 år, får du en særligt tilrettelagt
erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Uddannelsen
tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering, RKV, en vurdering af den uddannelse og den
erfaring du allerede har. Din uddannelse bliver dermed
i de fleste tilfælde kortere og eventuelt uden praktikforløb.
• EUV1—Voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring
• EUV2—Voksne med relevant erhvervserfaring eller
med tidligere gennemført uddannelse
• EUV3—Voksne uden relevant erhvervserfaring eller
forudgående gennemført uddannelse

Har du spørgsmål til uddannelser på AMU-Vest?
Kontakt kundeservice
eller en af vores uddannelseskonsulenter.

Praktikvejen
Hvis du har en uddannelsesaftale i en virksomhed,
er der ikke adgangskrav om karakteren 2 i dansk og
matematik for at starte på grundforløbet.
Ny Mesterlære
Hele eller næsten hele det første år af en uddannelsesaftale kan gennemføres som praktisk læring i
virksomheden og træde i stedet for grundforløbet på
skolen. Virksomhed og skole udarbejder en personlig
uddannelsesplan sammen med dig. I uddannelsesplanen fastlægges de mål, som du skal nå i løbet af det
første år i virksomheden, og der suppleres eventuelt
med korte ophold på skolen, så du kan opfylde kravene
til overgang til hovedforløbet. Mesterlæreordningen
gælder ikke for alle uddannelser.
EUV1, for dig der er over 25 år
Hvis din uddannelse er EUV1, starter du direkte på
hovedforløbet, og skal ikke have en uddannelsesaftale
med en virksomhed.
Se mere om vilkår og optagelse på
www.ug.dk
www.optagelse.dk
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