
Læreplads-
alliancen
på de tekniske  
erhvervsuddannelser

 

www.learnmark.dk/tech

Skal din virksomhed være med til at 
sikre fremtidens arbejdskraft inden for 
din branche? Så tilmeld din virksomhed 
Lærepladsalliancen! 



Formål

Formålet med Lærepladsalliancen er at sikre, 
alle elever indgår en lærepladsaftale med 
en virksomhed. Samtidig er aftalen om at 
være en del af alliancen en unik mulighed for 
eksponering af din virksomhed over for elever 
på erhvervsuddannelsernes grundforløb. 

Fordele for virksomheden

Når din virksomhed er en del af 
Lærepladsalliancen, får I disse fordele:
• Mulighed for at deltage i kampagner 

på Learnmark Techs Facebookside 
og learnmark.dk/læreplads, hvor 
virksomheden profileres og de aktuelle 
lærepladser annonceres

• Garanti for deltagelse på 
lærepladsmesse to gange årligt (februar 
og september)

• Positiv omtale i forbindelse med 
profilering af Lærepladsalliancen

• Invitation til morgenmøder, hvor I kan få 
indblik i lærlingens arbejde på skolen og 
få informationer om regler og vilkår for 
ansættelse af en lærling

• En fast kontaktperson på 
lærepladsområdet på Learnmark Tech

• Hjælp til at finde den rette lærling - det 
rette match

• Administrativ hjælp til rekruttering af 
lærlinge

• Hjælp til indgåelse af lærepladsaftaler
• En fast konsulent fra Learnmark 

Horsens, som kan give vejledning om fx 
kompetencefonde, uddannelsessystemet 
og finansiering samt hjælp til 
strategisk kompetenceudvikling til hele 
organisationen, som sikrer løbende 
forsyning af de rette kompetencer. 

Krav til virksomheden

Virksomheden skal være
• godkendt til at tage lærlinge inden 

for uddannelser, som indgår i 
Lærepladsalliancen 

• klar til at ansætte en lærling
• indstillet på at indgå længerevarende 

lærlingeforløb.

Sådan samarbejder vi

Når din virksomhed har indgået en aftale 
med Learnmark Tech om at være en del af 
Lærepladsalliancen bliver du kontaktet af 
din kontaktperson på Learnmark Tech med 
henblik på at aftale et møde i virksomheden 
om det fremadrettede samarbejde. 

Lærepladsalliancen 

• medvirker også til positiv omtale af 
erhvervsuddannelserne, hvor unge tager 
en fremtidssikret uddannelse med gode 
beskæftigelses- og udviklingsmuligheder

• er en gentlemen’s agreement mellem 
din virksomhed og Learnmark Tech, hvor 
forventningen er, at alle parter lever op til 
det, man har skrevet under på i aftalen.  

Kontakt for mere information

Vil du vide mere om Lærepladsalliancen,  
kan du kontakte

Carina Rolskov 
Lærepladskoordinator
Learnmark Tech
T: 4212 7207
E: cro@learnmark.dk

Lærepladsalliancen
Et stærkt samarbejde mellem 
kommunerne Horsens, Hedensted 
og Odder, DI Sydøstjylland, DI 
Dansk Byggeri Østjylland, TEKNIQ 
Arbejdsgiverne og Learnmark 
Tech.



A
ftalepapir

Kontakt
Kian Frederiksen
Lærepladskonsulent
M: 42 12 73 17
E: kf@learnmark.dk

Aftale om samarbejde i Lærepladsalliancen

Vi indgår hermed en 5-årig aftale med Lærepladsalliancen Horsens, Hedensted og Odder Kommune, 
DI Sydøstjylland, DI Dansk Byggeri Østjylland og TEKNIQ Arbejdsgiverne om at være en del af 
Lærepladsalliancen, hvis formål er at sikre elever lærepladser inden for de nævnte uddannelser. 

Virksomhed 

Virksomhedens adresse 

Virksomhedens CVR-nummer

Uddannelser, som indgår i aftalen

Kontaktperson i virksomheden  

 

 
Dato og virksomhedens underskrift 

 

Dato og kontaktperson fra Learnmark Techs underskrift

(Navn, titel, e-mail og 
telefonnummer)



A
ftalepapir

Kontakt
Kim Sundall Aagaard
Lærepladskonsulent
M: 4212 7420
E: ksaa@learnmark.dk

Aftale om samarbejde i Lærepladsalliancen

Vi indgår hermed en 5-årig aftale med Lærepladsalliancen Horsens, Hedensted og Odder Kommune, 
DI Sydøstjylland, DI Dansk Byggeri Østjylland og TEKNIQ Arbejdsgiverne om at være en del af 
Lærepladsalliancen, hvis formål er at sikre elever lærepladser inden for de nævnte uddannelser. 

Virksomhed 

Virksomhedens adresse 

Virksomhedens CVR-nummer

Uddannelser, som indgår i aftalen

Kontaktperson i virksomheden  

 

 
Dato og virksomhedens underskrift 

 

Dato og kontaktperson fra Learnmark Techs underskrift

(Navn, titel, e-mail og 
telefonnummer)


