
Sådan finder I jeres næste lærlinge 

Hvis I ikke er godkendt som uddannelsessted, kan I også finde ud af, hvordan I 

gør her på siden. Hvis I derimod er godkendt og higer efter en 

køleteknikerlærling, kan I læse mere nedenfor. Bemærk, at I skal være ISO 9001-

certificerede, før I kan blive godkendt til at tage lærlinge.  

Laerepladsen.dk 

Den oplagte måde at finde lærlinge på er at oprette sig som virksomhed på 

laerepladsen.dk (det tidligere praktikpladsen.dk). Lærepladsen.dk er en portal, 

som er oprettet af Børne- og Undervisningsministeriet.  Portalen benyttes af 

både studerende, erhvervsskoler og virksomheder og har til formål at være en 

nem måde for virksomheder at etablere kontakt til erhvervsskoler og lærlinge. 

Det er også på laerepladsen.dk, hvor uddannelsesaftalerne bliver underskrevet 

af både virksomheder og lærlinge.  

På lærepladsen.dk kan du blandt andet: 

• Oprette stillingsopslag til kommende og nuværende elever og lærlinge 

• Finde/kontakte elever og lærlinge, som søger læreplads indenfor 

virksomhedens fagområde 

• Indgå uddannelsesaftaler med lærlinge 

• Og meget mere, som du kan læse mere om ved at klikke her. 

Du kan også læse mere i pjecen ”Lærepladsen.dk – den korteste vej til dine 

lærlinge”, som du kan læse ved at klikke her (Ved at klikke på linket downloader 

du en PDF). 

Erhvervsskolerne 

Der er i øjeblikket køleteknikeruddannelser på Den Jydske Haandværkerskole i 

Hadsten og TEC i Gladsaxe (TEC tilbyder dog kun grundforløbet af 



køleteknikeruddannelsen). Hvis I leder efter en lærling, kan I derfor tage direkte 

kontakt til enten Den Jydske Haandværkerskole eller TEC for at høre mere om 

jeres muligheder for at få en lærling fra en af de to køleteknikeruddannelser.   

Ufaglært arbejdskraft og voksenlærlinge  

Der er også muligheder for at få en såkaldt voksenlærling i lære i jeres 

virksomhed. En voksenlærling er en lærling, som er over 25 år gammel. 

Nedenfor er der beskrevet tre typer af voksenlærlinge. 

Det gælder for de fleste, som er over 25 år gamle, at de har prøvet at bestride et 

arbejde. Derfor vil I få en lærling, som har erfaring på arbejdsmarkedet. Du kan 

læse mere om, hvordan du får en voksenlærling her. 

Hvis I allerede har ufaglært arbejdskraft i virksomheden, er det en mulighed, at 

de kan komme i lære hos jer som køletekniker. Her vil det være oftest være en 

person, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse (det kan 

være, at vedkommende ”kun” har gennemført gymnasiet). 

Det er også muligt at tage en person i lære, som på nuværende tidspunkt er 

ledig. Det kan både være gældende for ufaglærte eller faglærte. Dette vil foregå 

i samarbejde med den lediges a-kasse eller fagforening. 

Den tredje og sidste kategori er faglærte med en forældet uddannelse. En 

faglært persons uddannelse kan blive forældet, hvis vedkommende ikke har 

brugt uddannelsen de seneste fem år. De kan derfor blive voksenlærlinge hos 

jer. 

Virksomheden vil kunne få et tilskud på op til 45 kr./timen for at have en 

voksenlærling under uddannelse. Tilskuddet gives på baggrund af, hvordan 

voksenlærlingens situation så ud, inden de skrev under på en 

uddannelsesaftale. Det kan du finde mere om her. 



Dansk Metal LærepladsService 

Dansk Metal tilbyder at hjælpe jeres virksomhed med at finde en lærling med 

deres Metal LærepladsService. Dansk Metal vil med deres store erfaring og 

netværk i hele landet forsøge at matche jeres virksomhed med en lærling. Alt I 

som virksomhed skal gøre er at udfylde en formular, hvorefter Dansk Metal vil 

kontakte jer med et match eller en uddybende samtale. 

Du kan læse mere om, hvordan lærlingematchet foregår her. 

Du kan komme til Metal LærepladsService ved at klikke her. 

 


