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Uddannelsen som landbrugsmaskinmekaniker giver dig generelt
kendskab til reparation og vedligeholdelse af alle dele af landbrugs
maskiner. Du får hænderne godt ned i motorer, brændstofanlæg,
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På de næste sider kan du møde andre unge, der også elsker
at skille ting ad og samle dem igen…
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Rasmus’ uddannelsesforløb
1.7. klasse Sennels Skole, Thisted
8.9. klasse Østre Skole, Thisted
Grundforløb, 20 uger Teknisk Skole, Thisted
Hovedforløb, 3½ år Erhvervsskolerne i Aars  7x5 ugers skoleperiode
og praktik hos J. Hundahl A/S

Ønsket om at have en uddannelse og et job med varierende opgaver
fik John Andersen til at tage en læreplads som landbrugsmaskin
mekaniker hos Karl Mertz A/S

Teknisk Skole Thisted

Erhvervsskolerne Aars og praktik hos J. Hundahl

20 uger

3 1/2 år

John, elev Karl Mertz A/S
Efter cirka halvandet år i lære som
landbrugsmaskinmekaniker er John
Andersen ikke i tvivl.
 Jeg har valgt den rigtige uddannelse
 Den giver mig den variation i opga
ver, jeg vil have, fortæller han.
Siden 12. januar 2009 har han været
i lære hos maskinhandler Karl Mertz
A/S i Horreby på Falster.
 Vi er fem på værkstedet her, nem
lig udover mig også tre montører og
værkføreren.
Fra folkeskolen til grundforløb
John Andersen kommer fra et land
brug, hvor der bliver dyrket de almin
delige landbrugsafgrøder på 60 hektar.
Men selv havde han ikke lyst til at blive
landmand på fuld tid.
 Jeg ville hellere ud at skrue og ar
bejde med maskiner, siger han.
 Jeg overvejede ligesom mange andre
også muligheden for at blive autome
kaniker. Men der er ikke så

meget variation i den uddannelse, og
der er meget med at skifte bremser,
mener han.
Da han var færdig med 9. klasse, ville
han ud af folkeskolen.
 Jeg havde fået nok og valgte derfor
at søge ind på grundforløbet for dem,
der vil være landbrugsmaskinmeka
nikere.
Det varer 20 uger, og af dem var han
10 uger i Nykøbing Falster og 10 uger
på Erhvervsskolerne Aars, som tager
sig af de øvrige skoleforløb for blandt
andet landbrugsmaskinmekanikere.
Godt miks mellem skole og praktik
Da John Andersen var ved at være
færdig med grundforløbet, skrev han
lærekontrakt med Karl Mertz A/S.
 Jeg synes, det var godt at starte med
grundforløbet i stedet for at starte di
rekte på værkstedet.
 Mikset mellem skole og praktik er
godt, konstaterer han.
På skolen har eleverne engelsk,

og det er et sprog, som også bliver
brugt på værkstedet, fordi en del af
manualerne er skrevet på engelsk.
 Jeg var ingen ekspert i engelsk. Men
det er ikke sværere, end det er til at
have med at gøre.
Hydraulik og elektronik
Uddannelsen til landbrugsmaskin
mekaniker er alsidig ligesom de opga
ver, der skal løses.
 Vi lærer at løse almindelige sme
deopgaver med svejsning og andet
arbejde i jern.
 På skolen prøvede vi at skille en
motor ad og samle den igen. Det er
også en opgave, man kan få ude på
værkstedet.
Moderne landbrugsmaskiner har også
en masse elektronik og hydraulik, som
en landbrugsmaskinmekaniker skal
kunne servicere og reparere.
 Det lyder måske svært, men det er
også sjovt og udfordrende at arbejde
med.
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Meget mere end muskler
og skruenøgler

Hovedet skal bruges, når man arbejder som landbrugsmaskin
mekaniker, har Rasmus Nielsen erfaret efter godt to års læretid
Rasmus, elev J. Hundahl A/S

John Andersen ha
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og her er han ved
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brugt, stor Fendt
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Johns uddannelsesforløb
1.8. klasse Horbelev Skole og Stubbekøbing Skole
9. klasse Sædding Efterskole, Skjern
Grundforløb, 10 uger CELF Skole, Nykøbing Falster
Grundforløb, 10 uger Erhvervsskolerne i Aars
Hovedforløb, 3½ år Erhvervsskolerne i Aars  7x5 ugers
skoleperiode og praktik hos Karl Mertz i Horreby
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CELF Skole

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars og praktik hos Karl Mertz

10 uger

10 uger

3 1/2 år

Det er ikke nok, at hænderne er skruet
godt på.
Hovedet skal nemlig også være med,
og der er udfordringer nok, når man vil
være landbrugsmaskinmekaniker.
 Jeg så frem til at finde ud af, hvad der
er inde i en traktor eller en mejetær
sker, fortæller Rasmus Nielsen om sine
forventninger til sit nye fag.
Han startede 1. april 2008 i en lære
plads ved J. Hundahl A/S i Thisted – og
det var lige præcis landbrugsmaskin
mekaniker, han drømte om at komme i
lære som efter folkeskolen.
 Automekaniker prøvede jeg i en prak
tikperiode og fandt ud af, at det ikke
er noget for mig. Det er alt for småt og
ikke til at komme til i en bil, mener han.
Så det blev landbrugsmaskiner og have
parkmaskiner, han i stedet kastede sig
over.

Vejlederne ved for lidt
Når eleverne i folkeskolen bliver råd
givet af deres lærere, sker det ofte på
et forkert grundlag – lærerne ved ofte
for lidt.
 Vi vil meget gerne have lærerne herud
sammen med praktikanterne.
 Så kan lærerne få en forståelse af, at
vores uddannelse både har udfordrin
ger til hoved og hænder, siger John
Christensen. Han er en af de to værkfø
rere, som er ansat hos J. Hundahl A/S.
Rasmus Nielsen har indtil nu mest
arbejdet med traktorer. Her har han
enten alene eller sammen med en ud
dannet montør været med til at løse en
masse forskellige opgaver. Det er for
eksempel at løfte førerhuset af en trak
tor, trække den fra hinanden og pille
hele gearkassen ud i enkeltdele.
 Det var faktisk den første opgave, jeg
fik, fortæller han.

Fordrer matematik, dansk og engelsk
Før i tiden var det nok at have hænderne
skruet godt på.
 I dag vil jeg gerne vide, hvad ansøgerne
har fået af karakterer i dansk, matema
tik og engelsk.
 For det er tre fag, som de skal bruge,
når de skal have uddannelsen til land
brugsmaskinmekaniker, konstaterer
John Christensen.
 Men sådan er virkeligheden desværre
ikke altid, siger John Christensen.
Han kan derfor godt tænke sig, at elever
ne under uddannelsen får undervisning
i, hvordan de skal tackle kunderne i en
presset situation.
 Jeg vil gerne ud at køre i en service
vogn. Det er spændende at komme
rundt, mener Rasmus Nielsen – som er
så glad for sin uddannelse, at han
bestemt regner med at fortsætte i faget,
når han om et par år er udlært.
5

Daniels uddannelsesforløb

Kendskab til engelsk og
computere nødvendigt

1.6. klasse Vester Vedsted Skole, Ribe
7.9. klasse Vittenberg Skole, Ribe
3 års HTX, Esbjerg Gymnasium
Grundforløb, 12 uger EUC Syd, Tønder (afkortet grundet merit fra HTX)
Hovedforløb, 3½ år Erhvervsskolerne i Aars  7x5 ugers skoleperiode
og praktik hos A. P. Jørgensen i Ribe

Kasper Jørgensen bestod sin svendeprøve som landbrugsmaskin
mekaniker for kort tid siden – og han vil meget gerne blive i faget

HTX Esbjerg Gymnasium

EUC Syd Tønder

Erhvervsskolerne Aars og praktik hos A.P. Jørgensen

3 år

12 uger

3 1/2 år

Kasper, elev Vemas A/S
Det varer kun nogle måneder, før Kasper
Jørgensen kan kalde sig svend.
 Den 1. juli er jeg færdiguddannet
som landbrugsmaskinmekaniker.
Svendeprøven bestod han på Er
hvervsskolerne Aars i midten af marts
med et syvtal efter snart fire års
læretid hos Vemas i Vejle.
Hans vej til lærepladsen var helt lige.
 Min far var mælkeproducent, men
jeg interesserede mig ikke for dyrene.
 Det er ikke lige mig at gå ud i en
stald for at fodre og malke hver mor
gen. Men landbruget vil jeg gerne
følge med i.
 Jeg var på efterskole i 9. og 10. klas
se, og som erhvervspraktik valgte jeg
landbrugsmaskinmekaniker, fortæller
han.
Vil gerne skrue i maskiner
Allerede fra han var ret lille kørte han
på traktor, som alle sunde ”knejter”
gør det på landet.
 Maskinerne er spændende at have
med at gøre, og jeg kan lide at skrue
i dem, siger han.

Store, voldsomme lastbiler med mas
ser af krom eller biler med alufælge
og hele dynen tænder ham heller ikke
så meget som en traktor eller en me
jetærsker.
Ser frem til at blive svend
For Kasper Jørgensen kan det næsten
ikke gå hurtigt nok med at blive svend
1. juli. Ikke fordi, han keder sig som
lærling, men han ser frem til at kunne
arbejde endnu mere selvstændigt.
 Man har mere at skulle have sagt,
når man er udlært og ansat som
svend. Man får også lov til at have et
større ansvar, mener han.
 Derfor glæder jeg mig til at blive
færdig. Ellers har vi det godt her, og
der er en god tone mellem os på værk
stedet.
Manualer på engelsk
Inden for John Deere er de fleste
manualer og programmer til fejl
finding med
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1.8. klasse Bøgeballe Friskole, Hedensted
9.10. klasse Djurslands Efterskole, Glesborg
½ år i praktik hos Vemas
Grundforløb, 20 uger Teknisk Skole, Vejle
Hovedforløb, 3½ år Erhvervsskolerne i Aars  7x5 ugers
skoleperiode og praktik hos Vemas i Vejle
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Daniel Villadsen er
på tredje år i lære
som landbrugsm
askinmekaniker ho
s
A. P. Jørgensen i
Ribe – og det er ha
n
meget begejstret
for.

En uddannelse til både
hænder og hoved
For Daniel Villadsen tæller det meget, at uddannelsen til landbrugs
maskinmekaniker rummer en masse spændende udfordringer
Daniel, elev A. P. Jørensen
 Utrolig spændende, alsidig og udfor
drende.
Så store ord bruger Daniel Villadsen
om det fag, han på tredje år er i lære
som hos maskinhandler A. P. Jørgen
sen i Ribe.
 Lysten til jobbet får mig op om mor
genen, fortæller han.
 Når en opgave er afsluttet dagen før,
ved jeg ofte ikke, hvad jeg skal lave
dagen efter.
 Så det er også spændende på den
måde, understreger Daniel.

Kaspers uddannelsesforløb

I praktik hos Vemas

videre skrevet på engelsk.
 Så man skal kunne forstå engelsk.
 Jeg er nok ikke den bedste til det
sprog, og jeg var lidt skuffet over den
undervisning, vi fik på Teknisk Skole,
siger han.
Men ligesom med så meget andet gør
øvelse det nemmere at klare vanske
lighederne.
 Hydraulik og elektronik kan også
være noget svært noget at forstå og
overskue. Men med tiden og ved at
arbejde med det bliver det nemmere
at have med at gøre, mener Kasper
Jørgensen. Han er derfor heller ikke i
tvivl om, at han skal fortsætte i faget,
når han er færdigudlært til sommer.
 Jeg drømmer ikke om at komme ud
at rejse og se verden.

Teknisk Skole Vejle

Erhvervsskolerne Aars og praktik hos Vemas

20 uger

3 1/2 år

Triller ikke tommelfingre
Daniel Villadsen gjorde sig flere tanker
om sin fremtid, inden han valgte at gå i
lære som landbrugsmaskinmekaniker.
 Jeg tog en HTXeksamen med tilvalg
i teknologi, før jeg gik i lære, fortæller
han.
Inden da havde han dog overvejet at
blive automekaniker.

 Inden for landbrugsmaskiner er der
mange flere udfordringer, end der er
med biler, mener Daniel.
Fra elektronik til smedearbejde
Moderne landbrugsmaskiner er bygget
op med en masse elektronik og
hydraulik samtidig med, at de er kraf
tigt byggede.
 Det betyder også, at der er mange
smedeopgaver, som skal løses.
 Udfordringerne består ikke kun i at
skifte reservedele, men også i selv at
kunne svejse og reparere i jern.
For ind i mellem efterspørger kunder
ne løsninger, som ikke lige kan købes.
 Så er vi selv nødt til at bygge en løs
ning op fra bunden, og det er også
meget udfordrende at være med til.

dringer. Samspillet med kollegaerne
skal også fungere godt, så dagene ikke
føles lange.
 Her har vi det rigtigt godt med hin
anden.
 Vi er gode til at hjælpe hinanden
samtidig med, at vi også får lov til at
arbejde selvstændigt med opgaverne.
Så selvom han allerede den første dag i
sin læretid blev sat til at skille en gear
kasse ad på en traktor, blev det ikke
for meget for ham.
 Sådan en opgave var lige præcis no
get af det, jeg gik i lære for at opleve,
fortæller han.

Glad for kollegaerne
I en travl dagligdag er det ikke nok
kun at have spændende faglige udfor
7

Diesel, benzin og teknik
i blodet

Jonas Brink Thomsen har været i lære i 3 1/2 år hos Agrotek i Hobro,
og han er rigtig glad for at have valgt uddannelsen til landbrugs
maskinmekaniker
Jonas, elev Agrotek
På en måde kan man godt sige, at Jo
nas Brink Thomsen har både diesel og
benzin i blodårerne.
For allerede inden han søgte i lære som
landbrugsmaskinmekaniker, var han
vild med at køre motocross. Så derfor
kender han rigtig meget til mindre
benzinmotorer. Men hans nysgerrighed
efter mekanik var ikke stilet mod de
små motorer.
 Hjemmefra kender jeg til diesel
motorer og maskiner, og dem har jeg
altid været vild med at skrue i,
forklarer han.
Lærer en masse
Grundforløbet er en kombination af de
tekniske uddannelser inden for land
brugsmaskiner, entreprenørmaskiner,
biler og cykler.
 Vi lærte nok mest om biler, men alle
rede tidligt i grundforløbet fik jeg en
læreplads her hos Agrotek i
Hobro, siger han.

Med til alle opgaver
For at få en god uddannelse som land
brugsmaskinmekaniker er det vigtigt at
komme rundt i fagets kroge.
 Jeg har fået lov til at prøve mange for
skellige udfordringer her hos Agrotek,
siger Jonas om sin arbejdsgiver.
For eksempel har han været med til en
del reparationer af motorer, transmis
sioner med videre i de tre et halvt år,
han har været i lære.
Da han blev interviewet til denne
brochure, var han således i gang med at
reparere en transmission til en traktor.
 Jeg har selv skilt traktoren ad på mid
ten og trukket den fra hinanden, viser
han.
Gearkassen fra den ligger på et rulle
bord. Når de defekte dele er fundet og
skiftet, skal både gearkasse og traktor
samles igen.

Får den nødvendige hjælp
Det lyder som en ordentlig mundfuld at
stå med en mere eller mindre adskilt
traktor, der skal samles igen – og så
køre upåklageligt bagefter.
 Men hjælpen er ikke længere væk
end værkføreren eller nogle kollegaer,
som jeg også kan spørge til råds, siger
Jonas Brink Thomsen.
Han laver også smedearbejde såsom at
sætte nye skær på frontskovle – eller
han skifter sliddele på en plov, så den
kan pløje ordentligt.
 Det spændende ved det her fag er
alsidigheden og de udfordringer, det
giver.

otocross i
har kørt m
e fra
Thomsen
nk
ri
B
s
an
ek ik – lig
Jona
vild med m
er
n
di
ha
re eselflere år, og
de ultrasto
motorer til
in
som er
nz
r,
be
to
å
ak
de sm
en Valtra tr
t
de
er
er
motorer. H
t.
e reparere
ved at bliv

Den bredeste
uddannelse i metal
Henning Jensen er uddannelsesleder på Erhvervsskolerne Aars
og tøver ikke med at kalde uddannelsen til landbrugsmaskin
mekaniker den mest vidtfavnende i metalfagene
Det lyder måske hverken særligt
udfordrende eller trendy at sige, at
uddannelsen til landbrugsmaskin
mekaniker er spændende.
Bare navnet på uddannelsen er i sig
selv skrækkeligt langt. Men uddan
nelsen varer samme tid som andre
faglige uddannelser, og ifølge Hen
ning Jensen, uddannelseschef ved
Erhvervsskolerne Aars, skal man ikke
lade sig snyde af navnet.
 For det er den bredeste og mest
alsidige uddannelse inden for de sorte
fag, fastslår han.
Dermed fortæller han, at det er en
uddannelse, som kan bruges til en
masse – udover at arbejde hos en af
de mange maskinhandlere i Danmark.
Henning Jensen er derfor heller ikke
bange for at sige:
 De, der uddanner sig til auto
mekanikere, kan kun lave biler.
 Men dem, der bliver landbrugs
maskinmekanikere, kan en hel masse
andet end lige netop at skifte dele på
maskiner.
Meget alsidigt indhold
Når man går i lære som landbrugs
maskinmekaniker, kommer man også
til at stifte bekendtskab med et meget
alsidigt fagligt indhold.
 Eleverne skal lære at svejse, dreje
i jern, smede, arbejde med hydraulik,
elektronik og avancerede transmissio
ner for blot at nævne de mest væsent

lige områder, siger Henning Jensen.
Det virker overvældende med så
mange forskellige ting – men det
hele skal jo ikke læres på en dag, for
uddannelsen varer fire år med såvel
skoleophold som praktik.
 Men det er da sikkert, at for nogle
elever virker det umiddelbart stres
sende at skulle forholde sig til så me
get, erkender han.
Det skræmmer dog ingen væk, at fa
get er så bredt i sit indhold, når de er
startet på uddannelsen.
Engagement er det vigtigste
For mange af eleverne betyder det
rigtigt meget, at de kommer til at ar
bejde meget selvstændigt i faget.
 Mange gange bliver en landbrugs
maskinmekaniker bedt om at komme
ud til kunderne for at løse proble
merne dér.
 Så skal man være i stand til at ar
bejde og handle selvstændigt, selvom
man selvfølgelig altid kan ringe hjem
for at få gode råd, forklarer Henning
Jensen.
Når man skal arbejde selvstændigt,
skal man også have et godt ”drive”.
 Min oplevelse er, efter mange år
med de unge elever, at det er engage
mentet, som betyder det meste for at
få succes som landbrugsmaskinme
kaniker, påpeger han.

Boglighed er ingen forudsætning
Henning Jensen mener ikke, at det
er en forudsætning, at man kommer
ud af skolen med høje karakterer i de
boglige fag.
 Det er da altid en fordel at være god
til at læse og skrive. Men vi oplever
det ikke som en nødvendighed for at
gennemføre uddannelsen til land
brugsmaskinmekaniker, siger han.
Han har også oplevet, at bogligt
stærke elever kan have hænderne
skruet på, så de har svært ved at løse
de praktiske opgaver.
 Så jeg vil sige, at når man har flair
for teknik og udviser et engagement i
branchen, så er man godt på vej, fast
slår Henning Jensen.

Uddannelsen til landbrugsmaskinmekaniker rummer en masse forskellige
udfordringer som smedearbejde, elektronik og hydraulik, fortæller Henning
Jensen

Jonas’ uddannelsesforløb
1.7. klasse Haverslev Skole, Nørager
8. klasse Nørager Skole, Nørager
9. klasse Skrødstrup Efterskole, Mariager
10. klasse Lundbæk Landbrugsskole, Nibe
Grundforløb, 20 uger Erhvervsskolerne i Aars
Hovedforløb, 3½ år Erhvervsskolerne i Aars  7x5 ugers
skoleperiode og praktik hos Agrotek
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Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars og praktik hos Agrotek

20 uger

3 1/2 år
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Praktisk info
Grundforløb
Du kan selv vælge, om du vil starte
på skole, eller om du vil starte med
praktik i en virksomhed, inden du tager
grundforløbet. Grundforløbet foregår
på Teknisk Skole og du starter på lin
jen Bil, fly og andre transportmidler.
Grundforløbet varer normalt 20 uger,
men kan udvides til 60 uger. Du kan
kontakte Erhvervsskolerne i Aars for
oplysninger om, hvor du kan tage dit
grundforløb.
Hovedforløb
Hovedforløbet varer i alt 3½ år og
veksler mellem skole og praktik.
Skoledelen foregår på Erhvervsskolerne
i Aars, hvor du går på skole 7 gange á
5 ugers varighed pr. gang. Undervis
ningen omfatter de brede og almene
grundfag og områdefag. Derudover
får du mulighed for at specialisere dig
via både bundne og valgfri specialefag
(som f.eks. arbejde på transmissions
systemer og arbejde med høstmaski
ner). Og endelig får du valgfag (som
f.eks. kan være teknisk engelsk eller
andre støttefag). Du har desuden
mulighed for at vælge tilbygning i
grundfagene – dvs. gennemføre dem
på et højere niveau.

Praktik
Du har mulighed for at tage praktik i
Danmark eller i udlandet. Igennem din
praktik oplæres du i de arbejdsområ
der og funktioner, som er relevante
inden for det valgte speciale. Senest
efter grundforløbet skal du finde en
praktikplads. For at starte i praktik
skal du have en uddannelsesaftale
med en arbejdsgiver, der fungerer
som en ansættelseskontrakt. Det kan
en studie eller praktikvejleder på
Teknisk Skole hjælpe dig med. Men det
kræver også en indsats fra dig. Hvis du
ikke kan finde en praktikplads, er der
mulighed for skolepraktik. De første 3
måneder af praktiktiden er prøvetid,
hvor både du og din arbejdsgiver kan
opsige uddannelsesaftalen.
Mesterlære
Det er også muligt at komme i mester
lære. Her starter du i en virksomhed
med en uddannelsesaftale, og det
første år i mesterlære vil så træde i
stedet for grundforløbet. Du vil dog
eventuelt skulle undervises på Teknisk
Skole for at få den nødvendige
teoretiske viden.

Eksamen
Uddannelsen afsluttes med en praktisk
prøve – svendeprøve – som afholdes på
skolen.
Voksenforløb
Er du over 25 år, og har du relevant
erhvervserfaring, så kan du gennem
føre uddannelsen på kortere tid og
med ekstra tilskud til elevlønnen.
Skolen tilrettelægger et særligt
uddannelsesforløb, vekslende
mellem skole og praktik.
Økonomi
Uddannelsen er gratis. Og hvis du er
fyldt 18 år, så kan du få SU under
uddannelsen. SU søges via www.su.dk
Hvis du har fået en uddannelsesaftale
med en arbejdsgiver, så får du elevløn
under uddannelsen. Du får elevløn fra
den dag, uddannelsesaftalen
træder i kraft altså både i praktik og
skoleperioderne. For personer, som
er fyldt 25 år er der mulighed for at
få voksenelevløn svarende til fagets
mindsteløn, hvis Arbejdsformidlingen
kan godkende uddannelsen som
tilskudsberettiget.

Adgangskrav til uddannelsen

For at kunne påbegynde skoleundervisningen skal du have
opfyldt din undervisningspligt. Det har du bl.a. efter 9. klasse.
Du kan begynde uddannelsen enten på skole eller i praktik.
Du søger optagelse gennem indgangen Bil, fly og andre trans
portmidler. Hvis du ønsker at starte uddannelsen på skole,
skal du udfylde et tilmeldingsskema. Inden du starter på ud
dannelsen, indkaldes du oftest til en uddannelsessamtale,
hvor der bliver lavet en personlig uddannelsesplan. Uddan
nelsesplanen følger dig gennem hele uddannelsen og kan
løbende tilpasses.

Maskinforretninger spredt
over hele landet
Som landbrugsmaskinmekaniker kan
du f.eks. søge ansættelse i en maskinforretning. Og bare rolig, du behøver
ikke bevæge dig ret langt for at besøge
en af de omkring 200 maskinforretninger, der er spredt ud over hele
Danmark.
De mange maskinforretninger omsæt
ter for tæt ved 10 milliarder kroner
årligt, og selvom de er konkurrenter,
hersker der en god og kollegial tone
i branchen. Det er altså et attraktivt
miljø at træde ind i. De er også alle
sammen en del af et globalt netværk af
forhandlere.
Du får et globalt netværk
Når du bliver en del af teamet hos de
danske maskinforretninger, får du
også en aktiv rolle i deres globale net
værk. De danske maskinforretninger
er nemlig ofte i kontakt med udlandet
– mange af deres produkter stammer
faktisk fra udenlandske producenter,
og mange udenlandske kunder køber
ind hos danske maskinhandlere.
Der satses forskelligt
Maskinforretningerne er meget
forskellige, og satser på forskellige

typer af kunder. Det vil du også opleve
i hverdagen. Men typisk er de alle
centreret omkring salg, service og for
syning med reservedele til traktorer,
mejetærskere og redskaber –
topmoderne udstyr, der er spækket
med elektronik og itstyring. Der
udover har mange af maskinforret
ningerne moderne butikker med hånd
værktøj, arbejdsbeklædning, legetøj,
søm, skruer, motorsave, buskryddere,
plæneklippere og udstyr til heste, køer
og grise. Du finder også maskinforret
ninger, som sælger jagtudstyr, fiske
grej, ting til hunde, katte og
lignende. Ja, en del maskinforretninger
har endda entreprenørmaskiner og
maskiner til skovbruget.
Du får en afvekslende hverdag
Hverdagen ude i landets maskinforret
ninger er ikke bare afvekslende, den
følger også årstiderne. For kundernes
behov og opgaver afspejler årstiden.
Der er nemlig stor forskel på aktiviteten
i landbruget forår, sommer, efterår
og vinter. Og det vil din hverdag også
bære præg af.

Tilmelding
Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejled
er dig med at søge via www.optagelse.dk. Ansøgnings
fristen er normalt 15. marts. Er du gået ud af skolen, kan
du få et ansøgningsskema på www.optagelse.dk. Mange
uddannelser begynder i juli/august og i januar. Men ofte
begynder de løbende hen over året, og optager også elever
flere gange om året. Så det er klogt at kontakte skolen og
høre nærmere.
Kontakt en Teknisk Skole eller Erhvervsskolerne i Aars på
tlt. 96 98 10 00 for at få vejledning om praktikpladser,
uddannelsesaftaler m.v.

Har du hørt...
Uddannelsen er alsidig og åbner en masse døre
Studiemiljøet er vildt spændende
Du får en masse nye venner med samme
interesse som dig
Jobbet er afvekslende og spækket med
udfordringer
Arbejdsmiljøet er afslappet og behageligt
Du skal selv finde en praktikplads. Dansk
Maskinhanderforening kan evt. også hjælpe dig på
vej – ring til os på tlf. 39 27 00 87 eller se mere om
uddannelsen på www.danskmaskinhandel.dk
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Brochuren er udarbejdet af Dansk Maskinhandlerforening og HK Privat

Så er du
godt på vej!
Vi sagde det jo. Uddannelsen land
brugsmaskinmekaniker er bare
spændende – både når du går i
skole, gennem din praktik, og når
du er færdiguddannet. Og så er
der selvfølgelig også lige det med
alle de døre, den åbner bagefter.

Faktisk er den så spændende, at du
sikkert lige nu er ved at boble over
af spørgsmål. For hvad gør du nu?
Hvordan og hvornår kommer du i
gang? Og ikke mindst hvordan
kommer DU godt på vej?

Kontakt din lokale handelsskole
eller HG uddannelse! Indtil da kan
du læse mere om uddannelsen på
www.danskmaskinhandel.dk – og
du er også velkommen til at ringe
til Dansk Maskinhandlerforening
på tlf. 39 27 00 87

brugs-

som land
Få en uddannelse
maskinmekaniker

j!
Så er du godt på ve

Dansk Maskinhandlerforening
www.danskmaskinhandel.dk

