TØMRERLÆRLING
Det forventer vi af dig og det kan du forvente af os.

Firmanavn

præsenterer

Tømrerlærling
Velkommen som tømrerlærling
Vi er en moderne tømrervirksomhed, der ønsker at gøre vores yderste for
at give den bedste mulige uddannelse her hos Peter Ellegaard.
Vi har en gruppe af medarbejder, der skal være med til at sætte fokus på
vores tømrerlærling således, at du som lærling føler dig godt tilpas og får
den mest optimale uddannelse, der sikre dig et godt fundament for fremtiden.
Du får ved starten af din praktiktid tilknyttet en personlig mentor, der vil
følge dig hele vejen gennem uddannelsesforløbet.
Når du starter som lærling, har både du som lærling og vi som virksomhed
nogle forventninger til hinanden.
Vi har i denne folder beskrevet, hvilke forventninger du kan have til os og
hvilke forventning vi har til vores lærlinge.
Vi håber du syntes det lyder interessant og får lyst til en fremtid hos os.

Det forventer vi af dig
Du har gode skolekundskaber
Du har som minimum afsluttet
folkeskolens afgangseksamen.
Du er robust af natur
Du skal være i god fysisk form og
være klar til at arbejde i al slags
Vejr.
Du er positiv af natur
Du er lærenem og villig til at påtage
dig nye opgaver, og der er i
besiddelse af et godt humør.
Du er loyal over for firmaet
Du er villig til at indgå i et godt
samarbejde med dine kollegaer og
mentor.
Du holder dine aftaler
Vi forventer, at du møder til aftalt tid
og gør dig umage med at udføre dine opgaver.

Du er aktiv
Du er en god kollega, der er aktiv og
gør dit bedste såvel på arbejdspladsen som på skolen.
Du overholder regler
Du skal overholde firmaets regler
f.eks. med hensyn til arbejdsmiljø,
sikkerhed, arbejdstider, alkohol og
rygning.
Du stiller krav til din uddannelse
Du får ajourført din logbog og holder
mentor orienteret om dagligdagen
og dine skoleophold.
Du er stolt af din uddannelse
Du skal være stolt af dit fag og du
skal være en god repræsentant for
firmaet.

Tømrerlærling
Det kan du forvente af os
Introduktion
Du vil den første arbejdsdag blive
modtaget af den lærlingeansvarlige, og introduceret for afdelingen
og de medarbejdere du skal arbejde sammen med.

Sikkert arbejde
Du får vejledning om sikkerhed og
nødvendige sikkerhedsudstyr. Vi
vægter sikkerhed frem for alt.
Beklædning
Du får udleveret arbejdstøj og arbejdssko efter behov.

Mentor
Alle lærlinge får fra den første dag
tilknyttet en mentor, der vil støtte, Skoleophold
hjælpe og vejlede dig gennem din Du skal flere gange på skole undervejs i dit uddannelsesforløb. Du
læretid.
får en plan fra skolen du er tilknyttet.
Din uddannelse
Vi vægter din uddannelse højt og
Vi lytter til dig
vi vil være aktive i dit uddannelsesforløb. Vi stiller krav og vil klæ- Du er til enhver tid velkommen til
at komme med forslag til forbedde dig på til at blive en god og
ringer af uddannelsesforløbet. Du
dygtig tømrer.
holde regelmæssige samtaler med
din mentor gennem din uddannelGodt arbejdsmiljø
se.
Her er en god omgangstone og
gode kollegaer.
Fremtidige muligheder
Vi holder en afsluttende samtale,
Faglige udfordringer
hvor vi i fællesskab drøfter dine
Du vil blive stillet overfor udforfremtidige muligheder.
dringer på flere niveauer, som vil
styrke dig i forhold til dine skoleophold. Du vil løbende få nogle
tilrettede opgaver, hvor vi gennemgår de forskellige faser, som
du skal kunne for at blive en god
og dygtig tømrer.

Tømrer en stærk uddannelse
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