SERVICEASSISTENT

At være serviceassistent

En serviceassistent yder først og fremmest kundeservice. Serviceassistenten gør rent, rydder op, tilbereder og anretter mad. Mindre
kontoropgaver kan også være en del af jobbet.

Uddannelsens trin/specialer ekskl. grundforløb

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 Ove Jensen,
61 632 840, ovje@celf.dk. Du finder også Praktikcentret på facebook. Der er mulighed for skolepraktik på CELF.

■ Rengøringstekniker: 1 år
■ Hospitalsservice: 1 år 6 mdr.
■ Virksomhedsservice: 1 år 6 mdr.

Kan jeg efteruddanne mig?

En serviceassistent med speciale i hospitalsservice har udover
rengøring servering af mad og transport af patienter som arbejdsopgaver.

Vil du vide mere?

En serviceassistent med speciale i virksomhedsservice udfører udover rengøring - servering af mad i kantiner og lettere kontorarbejde.

Krav til dig

Det hører med til jobbet at være serviceminded, at kunne arbejde
selvstændigt, og så skal du være indstillet på evt. at arbejde uden
for normal arbejdstid.

Ind på uddannelsen

Du kan starte på grundforløbets 2. del i januar og august på CELF’s
afdeling i Nakskov.
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 længde ialt: 2 år - 2 år og 6 mdr.

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:

Ja det kan du. Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem
AMU-uddannelser.

Kontakt en elevvejleder på tlf. 54 888 999.
eller læs mere på www.celfeud.dk.

Tilmelding på www.optagelse.dk
Direkte fra 9. og 10. klasse: Her skal du vælge hovedområdet:
OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK
Se på www.celfeud.dk, hvilke fagretninger du kan vælge imellem.
Under 25 år:
Her skal du vælge serviceassistent.

Mød Stine
Stine Schleyer Pedersen, 19, Nakskov
Stine startede på serviceassistentuddannelsen for lidt over et halvt
år siden. Inden da havde hun prøvet lidt forskelligt, men hun har nu
truffet sit endelige uddannelsesvalg.

”

Hvorfor serviceassistent?
”Rengøring er spændende, hygiejne ligeså. Det er et selvstændigt
job, hvor man får lov til at arbejde i sit eget tempo, og jeg kan godt
lide at arbejde alene i fred og ro.
Og så er det nemmere at få job, når man er faglært – når du har
uddannelsen, er det faktisk nemt at få et arbejde. ”
Hvad skal der til for at blive en god serviceassistent?
”Alle kan gøre rent, men du skal være god til at bruge hænderne og
kende teknikkerne, så din krop kan holde til arbejdet.
Hvordan er det at gå på CELF?
”Jeg har et rigtig godt forhold til mine lærere, de er tillidsvækkende
og skaber trygge rammer. Jeg er meget glad for mine lærere, de er
bare gode, de hjælper, hvis du har brug for det. Jeg er stolt af mine
lærere.
Vi har et rigtig godt kammeratskab. Vi sidder ved et langt bord, så
alle kan være med i fælleskabet. Når det er godt vejr, går vi ud, det
er godt med ilt til hjernen. Vi driller hinanden, vi er åbne overfor
hinanden, og vi griner meget.
Fremtiden?
”Jeg går efter at få et arbejde, når jeg er færdig. Jeg vil ud i livet
og ha’ et job. Det bliver vidunderligt at få nye udfordringer, nye oplevelser og nye venskaber. En dag vil jeg måske starte min egen
virksomhed.
Om 10 år forestiller jeg mig, at jeg arbejder og er en dame, der har
styr på livet med hus og børn, alt det man normalt drømmer om.”

■ Dansk på E-niveau
■ Naturfag på F-niveau
■ Informationsteknologi på F-niveau

060416

Læs mere om uddannelsens fag på www.ug.dk.
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