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Introduktion og formålet med kataloget 

Dette katalog er et bilag til rapporten ”Potentialet i brancheskift – 
opkvalificering til mangelområder”. For at understøtte jobcentrenes 
arbejde er analysens konklusioner omsat til dette katalog med en 
dybdegående beskrivelse af ledighedsprofilerne fra analysen. 
Ledighedsprofilerne er inden for ufaglærte og faglærte 
stillingsområder. Kataloget indeholder inspiration til job- og 
opkvalificeringsveje for ledighedsprofiler, der i kølvandet på covid-19 i 
foråret 2020 er en vis volumen af. 

Metode og data 

Kataloget er baseret på 60 Jobnet CV’er fra seks jobcentre i RAR 
Nordjylland, RAR Vestjylland og RAR Østjylland (to jobcentre fra hvert 
RAR-område), dvs. i alt 360 CV’er. På baggrund af CV’erne er der 
udarbejdet en dybdegående beskrivelse af hver af disse 
ledighedsprofiler i forhold til alder, erhvervserfaring, uddannelse, 
kurser og kørekort (til venstre side af hver profil). Beskrivelserne 
bygger på oplysninger fra en række CV’er og er således 
generaliseringer på baggrund af data. Se bilag A i rapporten for en 
uddybning af metoden. 

Kataloget er udviklet med inputs fra seks jobcentre (to fra hvert RAR-
område), udvalgte a-kasser, AMK Midt-Nord og VEU-koordinatorer. 

Formålet med ledighedsprofilerne 
Værktøjet har til formål at understøtte jobcentermedarbejdernes vejledning af de 
ledige på minimum to måder: 
Til udsøgning af ledige, hvor jobcenteret vil lave en målrettet opkvalificeringsindsats 
for en gruppe af ledige. 
Til inspiration for vejledningen af de ledige til job, opkvalificering og brancheskift med 
udgangspunkt i hvor der er mangelområder. 

Forklaring til ledighedsprofilerne 
De nævnte stillingsbetegnelser på højre side af hver profil er valgt, fordi det er 
stillingsbetegnelser med mangel på arbejdskraft, paradoksproblemer og mange 
jobåbninger (aktuelt og de seneste tre år). Den nævnte region i parentes i første kasse 
i højre side betyder, at der i dette RAR-område er mangel på arbejdskraft inden for 
stillingsbetegnelsen. 

Forslagene til brancheskift over mod stillingsbetegnelser med mangel på arbejdskraft 
er begrundet i: 
• at det fremgår i CV’et, at den pågældende profil typisk har tidligere 

erhvervserfaringer her 
• at erfaringer fra de interviewede jobcentre peger på dette brancheskift som 

relevant 

Ved brancheskift forstås i denne analyse skift af stilling fra en branche til en anden 
med hver sin branchekode (jf. Danmarks Statistiks opgørelsesmetode) eller skift til en 
anden erhvervsgruppe (jf. Arbejdsmarkedsbalancens opgørelsesmetode) eller skift til 
en markant anden jobfunktion.



De 14 ledighedsprofiler

• Butiksassistent

• Kontorassistent

• Salgskonsulent

• Fabriksarbejder
• Lager- og logistikmedarbejder
• Industrioperatør
• Specialarbejder, bygge og anlæg
• Landbrugsmedhjælper
• Chauffører

• Pædagogmedhjælper

• Social- og sundhedshjælper

• Køkkenmedhjælper
• Tjener/Serveringsmedarbejder
• Rengøringsassistent 



Butiksassistent

• Alder: Under 50 år
• Sprog: Gode dansk-færdigheder

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• Butik, sælger 
• Butiksassistent 
• Butiksbestyrer 

• Butiksmedhjælper 
• Ekspedient, butik 
• Selvstændig vinhandler 

Erhvervserfaringer: 
• Har været beskæftiget inden for ”butiksassistent” 

gentagende gange
• Har erfaringer fra køkken, salgskonsulent, 

kontorassistent, rengøringsassistent og fabrik, 
• Variation i beskæftigelseslængde. Det ses for gruppen at 

de faglærte har +12 måneder, mens de ufaglærte har 
under 12 måneder

• Har adskillige tidligere erfaringer (minimum 6 angivet)
Uddannelse:

• Både ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse 
• De faglærte med forældet uddannelse er uddannet inden 

for butik og salg
• Har ingen gymnasial uddannelse

Kurser:
• Har 2-4 kurser
• Kurser målrettet køkken som hygiejnekurser
• Introduktionskurser, grundlæggende kurser og 

grundforløb til forskellige erhvervsuddannelser og 
brancher 

• Kurser inden for detailhandel og salg
Kørekort:

• Har kørekort B

Direkte vej til job i egen branche

• Butiksassistent (RAR Nordjylland)

Kort opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Butiksassistent Forskellige kurser inden for e-
handel og digital 
markedsføring

Brancheskift  

Receptionist Korte kurser inden for salg 
og service

Bogholder AMU og Akademi kurser 
inden for økonomi 

Længerevarende opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Salgskonsulent Salgsassistent, faglært. 
detailhandelsassistent med 
speciale

Brancheskift   Erhvervsuddannelse

Receptionist EUV Receptionist  

Bogholder EUV Kontorass. med speciale i 
økonomi

Account manager EUV, Handelsuddannelsen 
eller akademiniveau i 
markedsføring og salg

                 



Kontorassistent

• Alder: Omkring eller over 45 år
• Sprog: Gode færdigheder i dansk og engelsk

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• Dokumentationsmedarbejder 
• Kontorassistent
• Sekretær

• Receptionist
• Korrespondent
• Koordinator

Erhvervserfaringer: 
• Har været beskæftiget inden for ”kontorassistent” 

gentagende gange
• Har andre erfaringer fra bl.a. pædagogmedhjælper, 

ledelse, salg og butik
• Har været beskæftiget i +12 måneder
• Har få tidligere erfaringer (maks. 5 angivet)

Uddannelse:
• Faglært med forældet uddannelse, inden for handel og 

kontor
• Har ingen gymnasial uddannelse

Kurser:
• Har 1-3 kurser
• Kurser inden for administration, it og handel 
• Introduktionskurser, grundlæggende kurser og 

grundforløb til forskellige erhvervsuddannelser 
Kørekort:

• Har kørekort B

Direkte vej til job i egen branche

• Kundeservicemedarbejder (RAR Østjylland) 
• Receptionist, kontor (RAR Østjylland)
• Kontorassistent (RAR Vestjylland)

Kort opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Bogholderi- og 
kontorassistent

Økonomikurser, AMU og EUD

Kontorassistent i 
det offentlige

Kurser på akademikurser

Brancheskift  

Salgskonsulent Salgskurser

Marketingmedarbejder Kurser i digital 
markedsføring og SoMe

Længerevarende opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Lægesekretær EUV, Speciale i lægesekretær

Advokatsekretær EUV, Speciale i 
advokatsekretær

Brancheskift Erhvervsuddannelse

Social og 
sundhedshjælper

EUV Social- og 
sundhedshjælper

Industrioperatør EUV industrioperatør

Industritekniker EUV industritekniker



Salgskonsulent

• Alder: Over 45 år
• Sprog: Gode færdigheder i dansk og engelsk

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• Account manager 
• Intern sælger 
• Kørende sælger

• Sales manager
• Salgschef
• Salgskonsulent

Erhvervserfaringer: 
• Har været beskæftiget inden for butik, kontor og 

ledelse. 
• Har været beskæftiget inden for salg af flere omgange
• Har +12 måneder i beskæftigelse 
• Har minimum 6 erhvervserfaringer angivet

Uddannelse:
• Faglærte med forældet uddannelse inden for salg, 

detailhandel og butik 
Kurser:

• Har ingen eller 1-2 kurser 
• Har påbegyndt HG og EFG-basis eller kurser i 

salgspsykologi og digital-marketing 
Kørekort:

• Har kørekort B

Direkte vej til job i egen branche

• Salgskonsulent (RAR Nordjylland, RAR Vestjylland og RAR Østjylland)
• Account manager (RAR Østjylland)

Kort opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Salgskonsulent Kurser i digital markedsføring, 
e-handel og SoMe

Salgskonsulent Økonomi og handel, kurser på 
akademiniveau

Brancheskift  

SOSU-hjælper SOSU forberedende kurser 
ofte sammensat som 
pakker, 
fx SOSU Klar. 

Længerevarende opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Account manager EUV Handelsuddannesen med 
speciale

Brancheskift Erhvervsuddannelse

SOSU-hjælper EUV,  SOSU-hjælper



Fabriksarbejder

• Alder: Både over og under 45 år
• Sprog: Gode dansk-færdigheder

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• Fabriksarbejder 
• Lodde montagearbejde
• Produktionsarbejder 

• Produktionsmedarbejder
• Træindustriarbejder
• Vodbinder

Erhvervserfaringer: 
• Har andre erfaringer fra butik, lager- og logistik, 

landbrug, køkken, specialarbejder bygge og anlæg og 
social og sundhedshjælper

• Har været beskæftiget i under 12 måneder
• Har adskillelige tidligere erfaringer (min. 6 angivet)

Uddannelse:
• Er ufaglærte 
• De få faglærte med forældet uddannelse er uddannet 

inden for slagter, SOSU samt butik/salg
• Har ingen gymnasial uddannelse

Kurser:
• Har 2-4 kurser
• Har angivet kurser inden for førstehjælp. 
• Introduktionskurser, grundlæggende kurser og 

grundforløb til forskellige erhvervsuddannelser
• Har danskkurser enten fra sprogskole, Hf-enkeltfag eller 

VUC-enkeltfag 
Kørekort:

• Har kørekort B
• Har truckcertifikat

Direkte vej til job i egen branche

• Fabriksarbejder (RAR Østjylland)

Kort opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Industrioperatør Korte kurser rettet mod lokale 
industrierhverv

Brancheskift  

Entreprenør
maskine mekaniker

Maskinførerkursus

Specialarbejder, bygge og 
anlæg

Korte kurser inden for 
bygge og anlæg, rettet
mod lokale virksomheder, 
f.eks. rørlægger, 
maskinfører,
certifikatkurser m.v.

Længerevarende opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Industrioperatør EUV Industrioperatør

Industritekniker EUV Industritekniker

Brancheskift Erhvervsudannelse

Faglært, bygge og anlæg EUV inden for bygge og 
anlæg, f.eks. tømrer, 
struktør m.v.

Maskinfører Maskinfører, AMU kontrakt 
uddannelse



Lager- og logistikmedarbejder

• Alder: Under 50 år
• Sprog: Variation i dansk-færdigheder

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• Ekspeditions- og 
lagermedarbejder 

• Lager- og logistik 
• Lageransvarlig

• Omlastmedarbejder
• Pakkeriarbejder
• Servicemand, 

lagermedarbejder

Erhvervserfaringer: 
• Har været beskæftiget inden for andre lager- og logistik 

stillinger
• Har andre erfaringer fra specialarbejder i bygge og 

anlæg, chauffør, butik og pædagogmedhjælper
• Har været beskæftiget i +12 måneder
• Har adskillige tidligere erfaringer (min. 6 angivet)

Uddannelse:
• Overvægt af ufaglærte 
• De få faglærte med forældet uddannelse er bl.a. 

uddannet inden for salg, butik og mekaniker
• Har ingen gymnasial uddannelse

Kurser:
• Har 1-2 kurser
• Kurser inden for lager/logistik

Kørekort:
• Har kørekort B og hyppigt også C og D
• Har truckcertifikat

Direkte vej til job i egen branche

• Lager- og logistikmedarbejder (RAR Østjylland)

Kort opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Lager- og logistisk 
medarbejder

Korte erhvervsrettede kurser i 
lager og logistik

Lager- og logistik 
medarbejder

Truckcertifkat

Brancheskift  

Chauffør Lastbilkørekort

Specialarbejder, 
bygge og anlæg

Korte kurser inden for 
bygge og anlæg, rettet
mod lokale virksomheder, 
f.eks. rørlægger, 
maskinfører,
certifikatkurser m.v.

Længerevarende opkvalificering til job
Beslægtede stillingsbetegnelser

Lager- og logistik 
medarbejder

EUV Lager- og 
terminaluddannelsen

Brancheskift Erhvervsuddannelse

Maskinfører Maskinfører, AMU kontrakt 
uddannelse

Chauffør, fragt,
distribution

Vejgodstransport-
uddannelsen

Faglært, bygge og anlæg EUV inden for bygge og 
anlæg, f.eks. tømrer, 
struktør m.v.



Industrioperatør

• Alder: Over 40 år
• Sprog: Gode dansk-færdigheder

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• CNC-operatør 
• Driftsoperatør, produktion 
• Maskinoperatør

• Operatør af glasskæremaskine
• Procesoperatør
• SMD-operatør

Erhvervserfaringer: 
• Har været beskæftiget inden for andre 

operatørstillinger
• Har andre erfaringer fra specialarbejder byggeri, social-

og sundhedshjælper og fabrik 
• Har været beskæftiget i +12 måneder
• Har mange tidligere erfaringer (minimum 7 angivet)

Uddannelse:
• Er primært ufaglærte
• De få faglærte med forældet uddannelse er mekanikere 

eller personvognsmontør
• Har ingen gymnasial uddannelse

Kurser:
• Har 2-4 kurser
• Særligt kurser inden for lager og LEAN
• Få har hygiejnekurser og sikkerhedskurser f.eks., ”Almen 

hygiejne”, ”Sikkerhed ved arbejde med epoxy” og 
”Sikkerhed ved støbning” 

Kørekort:
• Har kørekort B
• Har truckcertifikat

Direkte vej til job i egen branche

• Fabriksarbejder (RAR Østjylland)

Kort opkvalificering til job
Beslægtede stillingsbetegnelser

Industrioperatør Korte kurser rettet mod 
lokale industrierhverv

Brancheskift  

Specialarbejder, 
bygge og anlæg

Korte kurser inden for bygge 
og anlæg, rettet mod lokale 
virksomheder, f.eks. 
rørlægger, maskinfører,
certifikatkurser m.v.

Sosu-hjælper SOSU forberedende kurser 
ofte sammensat som pakker, 
fx SOSU Klar. 

Længerevarende opkvalificering til job
Beslægtede stillingsbetegnelser

Industrioperatør EUV industrioperatør

Brancheskift Erhvervsuddannelse

Industritekniker EUV industritekniker

Smed (faglært) EUV Smed

Social og 
sundhedshjælper

EUV Social- og 
sundhedshjælper

Faglært, 
bygge og anlæg

EUV bygge og anlæg, f.eks. 
tømrer, struktør m.v.



Specialarbejder, bygge og anlæg

• Alder: Under 45 år eller under 50 år
• Sprog: Gode dansk-færdigheder

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• Asfaltør
• Anlægsstruktør
• Isoleringsmedarbejder

• Specialarbejder, byggeri
• Specialarbejder, jord og beton
• Murerarbejdsmand 

Erhvervserfaringer: 
• Har været beskæftiget inden for ”specialarbejder, bygge 

og anlæg” gentagende gange, og vender typisk tilbage 
efter en sæsonafskedigelse

• Har andre erfaringer fra lager og logistik, fabrik, 
chauffør og specialarbejder i VVS, tømrer og jern og 
metal

• Har været beskæftiget i +6 måneder pga. 
sæsonafskedigelser

• Har adskillige tidligere erfaringer (minimum 6 angivet)
Uddannelse:

• Både faglærte med forældet uddannelse og ufaglærte 
• De faglærte med forældet uddannelse er uddannet inden 

for mekaniker og maskinarbejder
• Har ingen gymnasial uddannelse

Kurser:
• Har 3-5 kurser
• Kurser inden for området som, ”Betonkursus”, 

”Stilladskursus”, ”Montagekursus”, ”Vejen som 
arbejdsplads”, ”Kursus i kran og teleskoplæsser” og 
”Kursus i betjening af mindre entreprenørmaskiner”  

Kørekort:
• Har kørekort B og i nogen grad kørekort C 
• Har truckcertifikat

Direkte vej til job i egen branche

• Specialarbejder, jord og beton (Nordjylland og Vestjylland)
• Specialarbejder, grønne områder (Nordjylland)
• Specialarbejder, maler (Østjylland)

Kort opkvalificering til job
Beslægtede stillingsbetegnelser

Specialarbejder, 
bygge og anlæg

Korte kurser inden for bygge og anlæg, 
rettet mod lokale virksomheder, f.eks. 
rørlægger, maskinfører, asfalt,
certifikatkurser m.v.

Specialarbejder, 
smed

Korte erhvervsrettede kurser inden for 
smedefaget

Industrioperatør Korte kurser rettet mod lokale 
industrierhverv

Brancheskift  

Chauffør Lastbil kørekort

Anlægsgartner Anlægsgartner, korte 
erhvervsrettede kurser

Længerevarende opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Struktør EUV Struktør

Faglært, 
bygge og anlæg

EUV inden for bygge og anlæg, f.eks. 
tømrer, struktør m.v.

Brancheskift Erhvervsuddannelse

Mekaniker EUV mekaniker

Chauffør, fragt,
distribution m.v. 

EUV, Vejgodstransport-
uddannelsen

Anlægsgartner EUV anlægsgartner



Landbrugsmedhjælper

• Alder: Under 45 år, eller under 50 år
• Sprog: Gode dansk-færdigheder, mindre gode engelsk-

færdigheder

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• Landbrugsmedhjælper, mink
• Driftsleder, landbrug
• Landbrugsmedhjælper

• Medhjælpende hustru 
(landbrug)

Erhvervserfaringer: 
• Har været beskæftiget inden for specialarbejder, grønne 

områder, fabrik og rengøring
• Er beskæftigede adskillige gange indenfor landbrug 
• Variation i beskæftigelseslængde men primært +9 

måneders beskæftigelse 
• Har mange tidligere erhvervserfaringer angivet 

(minimum +7)
Uddannelse:

• Er hyppigt ufaglærte 
• De få faglærte med forældet uddannelse i gruppen er 

mekanikere eller uddannet landmand
• Har ingen gymnasial uddannelse

Kurser:
• Har 1-3 kurser
• Kurser i blomsterbinder, gartner og svejsning
• Påbegyndte landbrugs- eller dyrepasseruddannelse

Kørekort:
• Har i mindre grad kørekort B, men minimum kørekort A 

(knallert)
• Har truckcertifikat

Direkte vej til job i egen branche

• Landbrugsmedhjælper (RAR Nordjylland og RAR Vestjylland)

Kort opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Specialarbejder, 
det grønne område

Kurser inden for 
anlægsarbejde, grønne anlæg 
og beskæring og pleje

Brancheskift  

Chauffør Lastbilkørekort

Industrioperatør Korte kurser rettet mod 
lokale industrierhverv

Længerevarende opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Landbrugs-
maskinemekaniker

EUV mekaniker

Brancheskift Erhvervsuddannelse

Entreprenør
maskine mekaniker

EUV, entreprenør- og 
landbrugsmaskinuddannelse
n

Chauffør, fragt,
distribution m.v. 

EUV, Vejgodstransport-
uddannelsen

Anlægsgartner EUV anlægsgartner



Chauffør

• Alder: Ligelig fordeling over og under 45 år. 
• Sprog: Gode dansk-færdigheder

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• Bud 
• Chauffør, fragt 
• Pakkekørsel

• Chauffør, specialtransport
• Vognmand
• Buschauffør

Erhvervserfaringer: 
• Har været beskæftiget inden for ”chauffør” gentagende 

gange, hhv. fragt eller persontransport
• Har andre erfaringer fra lager- og logistik, 

specialarbejder bygge og anlæg og køkken
• Har været beskæftiget i +12 måneder
• Har adskillige tidligere erfaringer (maks. 6 angivet)

Uddannelse:
• Både ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse
• Har ingen gymnasial uddannelse

Kurser:
• Har 1-3 kurser
• Stor variation i kurser, men har hyppigt også kurser inden 

for transport som ”Distributionschauffør”, 
”Dyretransport”, ”Specialtransport” og ”Taxa” 

Kørekort:
• Har kørekort B, C, D, taxakørekort 
• Har truckcertifikat

Direkte vej til job i egen branche

• Chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel (RAR Nordjylland, RAR Østjylland)

Kort opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Chauffør Supplerende kørekort: F.eks. 
Påhæng, farligt gods etc.

Brancheskift  

Maskinfører Maskinførerkurser

Specialarbejder, 
bygge og anlæg

Korte kurser inden for 
bygge og anlæg, rettet
mod lokale virksomheder, 
f.eks. rørlægger, 
maskinfører,
certifikatkurser m.v.

Længerevarende opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Chauffør, fragt, 
distribution m.v.

Vejgodstransport-
uddannelsen 

Brancheskift Erhvervsuddannelse

Maskinfører Maskinfører (AMU kontrakt 
uddannelse)

Industrioperatør EUV Industrioperatør

Faglært, 
bygge og anlæg

EUV bygge og anlæg, f.eks. 
tømrer, struktør m.v.



Pædagogmedhjælper

• Alder: Under 45 og hvis over 45 så under 55 år
• Sprog: Gode færdigheder i dansk og engelsk

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• Dagplejer 
• Fritidsklub hjælper 
• Klubmedarbejder

• Lærervikar
• Pædagogmedhjælper
• Tilkaldevikar børnehave

Erhvervserfaringer: 
• Har været beskæftiget inden for ”kontorassistent” 

gentagende gange
• Har andre erfaringer fra bl.a. pædagogmedhjælper, 

ledelse, salg og butik
• Har været beskæftiget i +12 måneder
• Har få tidligere erfaringer (maks. 5 angivet)

Uddannelse:
• Faglært med forældet uddannelse, inden for handel og 

kontor
• Har ingen gymnasial uddannelse

Kurser:
• Har ingen kurser, eller 2-3 kurser
• Stor variation i kurser, som maskinarbejde, rengøring, 

blomsterbinder og køkken
• Har Hf-enkeltfag og VUC-enkeltfag 

Kørekort:
• Har kørekort B

Direkte vej til job i egen branche

• Pædagogmedhjælper (RAR Nordjylland)

Kort opkvalificering til job
Beslægtede stillingsbetegnelser

Pædagogisk 
arbejde

Korte, erhvervsrettede kurser 
rettet mod pædagogisk 
arbejde

Brancheskift  

SOSU hjælper SOSU forberedende kurser 
ofte sammensat som 
pakker, 
fx SOSU Klar. 

Salgskonsulent Korte kurser inden for 
markedsføring og SoMe

Længerevarende opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Pædagog EUV pædagogisk assistent

Brancheskift Erhvervsuddannelse

Social og 
sundhedsassistent

EUV Social og 
sundhedsassistent

Social og 
sundhedshjælper

EUV Social- og 
sundhedshjælper

Account manager EUV Handelsassistent



Social- og sundhedshjælper

• Alder: Både over og under 45 år
• Sprog: Gode dansk-færdigheder

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• Handicap ledsager 
• Omsorgshjælper 
• Social- og sundhedsassistent

• Social- og sundhedshjælper
• Personlig hjælper
• Plejehjemsmedhjælper

Erhvervserfaringer: 
• Har været beskæftiget indenfor social- og 

sundhedshjælper, pædagogmedhjælper, 
kontorassistent, fabriksarbejder og butik

• Har minimum 6 tidligere erhvervserfaringer angivet
• Gruppen har variation i beskæftigelsen. Der er en 

overvægt af beskæftigelse +9 måneder, og en del med 
under 3 måneders beskæftigelse 

Uddannelse:
• Både faglærte med forældet uddannelse og ufaglærte 
• De faglærte er uddannet inden for SOSU-området. Nogle 

hvor det er anden uddannelse og derfor ikke forældet
• Har ingen gymnasial uddannelse

Kurser:
• Har minimum 1 kursus
• Har påbegyndt uddannelse inden for SOSU eller 

pædagog
• Har Hf-enkeltfag
• Kurser i hygiejne og førstehjælp

Kørekort:
• Har kørekort B

Direkte vej til job i egen branche

• Social- og sundhedshjælper
• Social- og sundhedsassistent
• Handicaphjælper (Østjylland)

Kort opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Social- og 
sundhedshjælper

Korte, erhvervsrettede kurser 
rettet mod social- og 
sundhedsarbejde

Brancheskift  

Rengøringsassistent Kurser i hygiejne og 
rengøring

Længerevarende opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Social og 
sundhedsassistent

EUV Social og 
sundhedsassistent

Social og 
sundhedshjælper

EUV Social- og 
sundhedshjælper

Brancheskift Erhvervsuddannelse

Serviceassistent EUV, serviceassistent 



Køkkenmedhjælper

• Alder: Under 45 år
• Sprog: Gode dansk-færdigheder og flydende i tredje sprog

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• Delikatesseassistent 
• Kantinemedhjælper 
• Kokkemedhjælper

• Køkkenmedarbejder
• Madmor
• Selvstændig, burgerbar

Erhvervserfaringer: 
• Har været beskæftiget inden for køkken ad flere 

omgange
• Har andre erfaringer fra bl.a. rengøring, lager og logistik
• Har været beskæftiget i under 12 måneder
• Har mange tidligere erfaringer (hyppigt 8 angivet)

Uddannelse:
• Er typisk ufaglærte. De faglærte med forældet 

uddannelse er uddannet i butik/salg og SOSU
• Har ingen gymnasial uddannelse

Kurser:
• Har 1-2 kurser, og minimum ét hygiejne kursus
• Har kurser inden for erhvervet som ”suppe og sovser”, 

”Vejen fra jord til bord”, ”Introduktion til gastronomi og 
køkken” samt ”Smag på hotel og restaurationsbranchen” 

Kørekort:
• Har kørekort B

Direkte vej til job i egen branche

• Køkkenmedhjælper (RAR Nordjylland og RAR Østjylland)
• Serveringsmedarbejder (RAR Nordjylland og RAR Østjylland)
• Tjener (RAR Nordjylland, RAR Vestjylland og RAR Østjylland)

Kort opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Tjener Hotel- og 
restaurationsbranchens 
opkvalificeringspakke 

Brancheskift  

SOSU-hjælper SOSU forberedende kurser ofte 
sammensat som pakker, 
fx SOSU Klar. 

Rengøringsassistent Korte erhvervsrettede kurser i 
hygiejne og rengøring

Længerevarende opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Tjener EUV tjener

Brancheskift Erhvervsuddannelse

Social og sundhedsassistent EUV Social og sundhedsassistent

Social og sundhedshjælper EUV Social- og sundhedshjælper

Chauffør, fragt, distribution 
m.v. 

EUV, Vejgodstransport-
uddannelsen

Kok EUV kok

Ernæringsassistent EUV ernæringsassistent



Tjener/Serveringsmedarbejder

• Alder: Under 45 år eller under 50 år 
• Sprog: Gode dansk-færdigheder  og relativ gode færdig-

heder i engelsk. 

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• Bartender 
• Tjener 
• Serveringsmedarbejder

• Grillekspedient
• Reservetjener
• Cafébestyrer

Erhvervserfaringer: 
• Har været beskæftiget indenfor butik, kontor, køkken, 

pædagogmedhjælper og social- og sundhedshjælper 
• Har minimum angivet 6 tidligere erhvervserfaringer 
• Har korte beskæftigelse i dette fag, og er typisk kun 

ansat en gang i denne beskæftigelse 
• Har ellers +12 måneder beskæftigelse 

Uddannelse:
• Har ingen gymnasial uddannelse
• Lige fordeling mellem faglærte med forældet uddannelse 

og ufaglærte 
• Faglærte med forældet uddannelse er i høj grad inden 

for SOSU og pædagogik 
Kurser:

• Har et eller ingen kurser
• Stor variation i kurser, alt fra truck til hygiejne til Hf-

enkeltfag 
Kørekort:

• Har kørekort B

Direkte vej til job i egen branche

• Serveringsmedarbejder (RAR Nordjylland og RAR Østjylland)
• Tjener (RAR Nordjylland, RAR Vestjylland og RAR Østjylland)
• Cafémedarbejder (RAR Nordjylland)

Kort opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Tjener/Serverings
medarbejder

Hotel og 
restaurationsbranchens 
opkvalificeringspakke 

Brancheskift  

SOSU 
Hjælper

SOSU forberedende 
kurser ofte sammensat 
som pakker, 
fx SOSU Klar. 

Længerevarende opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Tjener EUV Tjener

Brancheskift Erhvervsuddannelse

Kok EUV, Kok

Ernæringsassistent EUV, Ernæringsassistent



Rengøringsassistent

• Alder: Ligelig fordeling mellem  over og under 45 år 
• Sprog: Variation i dansk-færdigheder, nogle mestre et 

tredjesprog flydende

Dækker bl.a. over stillingsbetegnelserne fra CV’er:

• Industrirengøring 
• Rengøring 
• Rengøringsassistent

• Servicemedarbejder, rengøring
• Tilsynsførende, rengøring
• Rengøring og 

kantinemedarbejder

Erhvervserfaringer: 
• Har været beskæftiget i andre rengøringsstillinger, 

fabrik, SOSU eller pædagog
• Har været beskæftiget i +12 måneder i 

rengøringsassistent, samt i andre beskæftigelser 
• Har minimum 6 tidligere erhvervserfaringer angivet

Uddannelse:
• Er ufaglærte og få faglærte med forældet uddannelse
• De faglærte med forældet uddannelse kommer fra 

kontor, pædagog, SOSU og butik
• Har ingen gymnasial uddannelse

Kurser:
• Har minimum 3 kurser
• Kurser inden for hygiejne og rengøring, som: ”Almen 

hygiejne”, ”Fødevarehygiejne”, ”Produktions 
hygiejnekursus”, ”Erhvervsrengøring”, ”Ergonomi ved 
rengøring” og kurser i rengøringsmidler.  

Kørekort:
• Har kørekort B

Direkte vej til job i egen branche

• Rengøringsassistent (RAR Nordjylland og RAR Østjylland)

Kort opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Rengøringsassistent EUV, rengøringstekniker

Brancheskift  

Serveringsmedarbejder Hotel og 
restaurationsbranchens 
opkvalificeringspakke 

SOSU 
Hjælper

SOSU forberedende kurser 
ofte sammensat som 
pakker, 
fx SOSU Klar. 

Længerevarende opkvalificering til job

Beslægtede stillingsbetegnelser

Serviceassistent EUV, serviceassistent 

Brancheskift Erhvervsuddannelse

Servicetekniker, 
rengøring og 
ejendomsservice

EUV, 
ejendomsservicetekniker 

Social og 
sundhedsassistent

EUV Social og 
sundhedsassistent

Social og 
sundhedshjælper

EUV Social- og 
sundhedshjælper



De 14 ledighedsprofiler

• Butiksassistent

• Kontorassistent

• Salgskonsulent

• Fabriksarbejder
• Lager- og logistikmedarbejder
• Industrioperatør
• Specialarbejder, bygge og anlæg
• Landbrugsmedhjælper
• Chauffører

• Pædagogmedhjælper

• Social- og sundhedshjælper

• Køkkenmedhjælper
• Tjener/Serveringsmedarbejder
• Rengøringsassistent 



Stillingsbetegnelser hos de 14 ledighedsprofiler

Nedenstående tabeller viser en oversigt over hvilke stillinger der er trukket ud af CV’erne og grupperet til ledighedsprofilerne. 

Kontorassistent

Call center medarbejder Kundemodtagere

Chefsekretær Kvalitetsassistent

Customer service manager Lægesekretær

Dokumentationsmedarbjeder Oversætter

Ejer af erhvervs rejsebureau PA til direktør

Kontorassistent Receptionist

Kontorelev Receptionist, hotel

Kontormedhjælper Korrespondent

Receptionist, hotel og kontor Skolesekretærmedhjælper

Rejsekonsulent Sportsassistent og receptionist

Sekretær Teknisk service koordinator

Servicekoordinator Koordinator 

Butiksassistent

Butik, sælger Butikshjælper (tekstil/nonfood)

Butiksassistent Ekspedient

Butiksassistent (salgsassistent) Juleassistance

Butiksassistent og derefter 
ansvarlig

Praktik butiksassistent

Butiksbestyrer Praktikant butik

Butikschef Selvstændig vinhandler

Butikselev Selvstændig, butik

Butiksmedhjælper Tæppesælger i butik 

Salgskonsulent

Account manager Retailmanager

Account manager sælger Sales manger, kød

Category manager Salg og marketingchef

Eksportmedarbejder (sælger) Salgs- logistik koordinator

Intern sælger Salgsarbejde og ledelsesansvar

Key account manager, 
fødevarer

Salgschef

Kundekonsulent Salgskonsulent

Kunderådgiver Salgssupport

Kørende sælger Souschef salg

Logistikmedarbejder, salg og 
indkøb

Territory manager

Promoter, salg Tupperware konsulent



Stillingsbetegnelser hos de 14 ledighedsprofiler

Nedenstående tabeller viser en oversigt over hvilke stillinger der er trukket ud af CV’erne og grupperet til ledighedsprofilerne. 

Fabriksarbejder

Dagligservice og vedligeholdt 
af produktionslinje

Produktions tekniker

Elektronikarbejder 
(loddemontør)

Produktspecialist

Fabriksarbejder Træindustriarbejder

Lodde montagearbejde Vikar, produktion

Production engeneering 
technician

Virksomhedspraktik  -
produktionsmedarbejder

Produktionsarbejder Produktion/service 
medarbejder

Produktionskoordinator 
assistent

Vodbinder

Produktionsmedarbejder

Lager- og logistikmedarbejder

Ekspeditions- og 
lagermedarbejder

Logistik

Lager Logistik transfer coordinator

Lager / Chauffør Medarbejder af pakkeri på 
båndet

Lager assistent IT Måttelager

Lager- og logistik Omlastmedarbejder

Lager og logistiklærling Pakkeri

Lager- og logistikmedarbejder Pakkerimedarbejder

Lager/produktions Postarbejder

Lageransvarlig Postfunktionær

Lagerchef Servicemand, lagermedarbejder

Lagermand og chauffør Ufaglært depotarbejder

Lagermedarbejder Vikar (lager)

Lagermedarbejder, vikar

Industrioperatør

CNC-operatør Operatør af en 
glasskæremaskine

Driftsoperatør, produktion Procesoperatør

Maskinoperatør SMD operatør

Operatør



Stillingsbetegnelser hos de 14 ledighedsprofiler

Nedenstående tabeller viser en oversigt over hvilke stillinger der er trukket ud af CV’erne og grupperet til ledighedsprofilerne. 

Specialarbejder, bygge og anlæg

Anlægsstruktør Servicemontør Ufaglært, montage af stål elementer, 
anlægsjob og byggeri

Stilladsmontør

Arbejdsmand Servicetekniker Ufaglært, montage, maling og 
oprydning

Støberitekniker

Arbejdsmand jord og beton Special arbejder (ophæng og 
nedtagning)

Ufaglært, nedbrydning/montage Støberimedarbejder

Brolægger Specialarbejder Vikar, specialarbejder Tagdækker

Flisefuger Specialarbejder, byggeri Praktik som tagdækker Teglværksarbejder/specialarbejder

Gulvlægger Specialarbejder, jord og beton Rejsemontør Montør

Gulvmontør Specialarbejder, jord og beton Montagemedarbejder Montør af gasbeton

Handymand Medarbejder, tagdækning Asfaltarbejder Montør/forfaldende arbejde

Isolering af vinduer og døre Murer arbejdsmand Asfalttør Vejasfaltør

Isoleringsmedarbejder Nedbryder



Stillingsbetegnelser hos de 14 ledighedsprofiler

Nedenstående tabeller viser en oversigt over hvilke stillinger der er trukket ud af CV’erne og grupperet til ledighedsprofilerne. 

Landbrugsmedhjælper

Avl af kødracer kaniner Landbrugsmedhjælper, mink

Driftsleder, landbrug Medhjælpende hustru 
(landbrug)

Landbrugsmedhjælper Ridefys medhjælper

Chauffører

Bud Chauffør

Chauffør, bud Chauffør, fragt

Madudbring, chauffør Chauffør, specialtransport

Pakkepost (udbringning) Chaufførmedhjælper

Pakkekørsel Lastbilchauffør

Postomdeler Chauffør, tankvogn

Buschauffør Ølkusk

Chauffør, persontransport Landmand – vognmand

Særtransport



Stillingsbetegnelser hos de 14 ledighedsprofiler

Nedenstående tabeller viser en oversigt over hvilke stillinger der er trukket ud af CV’erne og grupperet til ledighedsprofilerne. 

Pædagogmedhjælper

Dagplejer Pædagogmedarbejder

Folkeskolelærer, vikar Pædagogisk assistent

Fritidsklub hjælper Pædagogmedhjælper

Hjemmegående m. barn Tilkaldevikar børnehave

Klubmedarbejder 
(ungdomsklub)

Tilkaldevikar som 
pædagogmedhjælper

Klubmedarbejder /underviser Tilsynsførende på skole og 
daginstitutioner

Lærervikar Vikar børnehave

Musiker (skole)

Social- og sundhedsassistent

Handicap ledsager Sosu hjælper

Handicaphjælper Sundhedshjælper

Hjælper plejecenter Tilkaldevikar voksne med 
særligt behov

Medhjælper botilbud Personlig hjælper

Misbrugsbehandler Plejehjemsmedhjælper

Omsorgshjælper Vikar plejehjem

Omsorgsmedhjælper Ufaglært hjemmehjælper

Social og sundhedsassistent Ufaglært social og 
sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælper Vikar plejebolig

SOSU



Stillingsbetegnelser hos de 14 ledighedsprofiler

Nedenstående tabeller viser en oversigt over hvilke stillinger der er trukket ud af CV’erne og grupperet til ledighedsprofilerne. 

Køkkenmedhjælper

Delikatesseassistent Køkkenassistent og bartender

Delikatesseleder Køkkenmedarbejder

Delikatessemedarbejder Køkkenmedhjælper

Kantinemedhjælper Madmor

Kokkemedhjælper Selvstændig, burgerbar

Kokkemedhjælper Vikar køkken

Køkkenassistent

Tjener/serveringsarbejder

Bartender Tjener og natportier

Cafébestyrer Grillekspedient

Ejer af bar Medhjælper (serviceassistent 
Bowling hal)

Serveringsmedarbejder Reservetjener

Tjener (vikar)

Rengøringsassistent

Industrirengøring Rengøringsassistent og sosu-
assistent

Rengøring Servicemedarbejder, rengøring

Rengøring og 
kantinemedarbejder

Tilsynsførende, rengøring

Rengøringsassistent Virksomhedspraktik - assistent, 
rengøring
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