LAGER OG TERMINAL

Lager- og terminaluddannelsen

Du arbejder på et lager, hvor du modtager, registrerer og udleverer
varer. Lagerstyringen foregår på avancerede IT-programmer og du
sætter på plads og henter med en gaffeltruck.

Uddannelsens trin/specialer ekskl. grundforløb
■
■
■
■

Lagermedhjælper: 1 år
Lager og transport: 2 år 6 mdr.
Lager og logistik: 2 år 6 mdr.
Lager- og terninaldisponent: 3 år 6 mdr. - 4 år

Krav til dig

Du skal kunne arbejde selvstændigt, og så skal du have ordenssans.

Ind på uddannelsen

Du kan starte 2 gange om året i august og i januar måned.
Du kan starte på uddannelsen i Maribo.
Adgangskrav
Du skal have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele
Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan
optages på CELF. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal
du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Direkte fra
9. og 10. klasse (+ 1 år)

Under 25 år

Grundforløbets 1. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen
Grundforløbets 2. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen, GRUNDFORLØBSPRØVE
Praktikpladsaftale med en virksomhed
Hovedforløbet består af praktik- og skoleophold
Grundfagseksamen, SVENDEPRØVE
Uddannelsens varighed ialt: 2 år - 5 år
Overgangskrav til hovedforløbet
Der er også overgangskrav, når du skal videre på uddannelsens
hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:
■ Dansk på F-niveau
■ Naturfag på F-niveau
■ Informationsteknologi på F-niveau

Praktikplads

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads; men CELF’s Praktikcenter hjælper dig med at finde den rette praktikplads. Du er altid
velkommen til at kontakte praktikpladskonsulent Benny Hansen,
40 220 203, beh@celf.dk. Du finder også Praktikcentret på facebook. Der er skolepraktik på CELF.

Kan jeg læse videre?

Du kan videreuddanne dig til logistikøkonom eller tage akademiuddannelsen i international transport og logistik.

Vil du vide mere?

Kontakt en elevvejleder på tlf. 54 888 999.
Eller på www.celfeud.dk.

Tilmelding på www.optagelse.dk.
Direkte fra 9. og 10. klasse: Her skal du vælge hovedområdet:
TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT.
Se på www.celfeud.dk, hvilke fagretninger du kan vælge imellem.
Under 25 år:
Her skal du vælge lager- og terminaluddannelsen.

Mød Mickey
Mickey Pedersen, 27 år, Brandstrup, næsten færdig med
grundforløbet
Efter skolen har Mickey arbejdet inden for forskellige brancher,
men i forbindelse med en arbejdsløshedsperiode tog Mickey lastbilkørekort; og det inspirerede ham til at få uddannelsespapiret i
orden.

”

Hvorfor valgte du lageruddannelsen?
”Jeg er god til det boglige, og jeg har valgt en erhvervsuddannelse,
fordi jeg godt kan lide at bruge mine hænder. Og så er lager og
terminal et område, hvor du arbejder selvstændigt, og hvor du har
det store overblik.”
Hvordan er det at gå på CELF?
”Jeg kan klart anbefale CELF, fordi lærerne er fantastiske og engagerede og de har stor erhvervserfaring. De ved, hvad de laver.
I frikvartererne snakker vi biler, lastbiler og fortæller gode røverhistorier.”
Hvad skal du arbejde med fremover?
”Man kan aldrig få nok uddannelse, så der skal nok bygges mere
uddannelse ovenpå. Jeg går mest efter at blive arbejdstager, gerne
inden for lager, og meget gerne som lagerchef”.
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Læs mere om uddannelsens fag på www.ug.dk.
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