
Sådan bliver du

Erhvervsuddannet
Serviceassistent

og

Rengøringstekniker
Den Offentlige Gruppe og

Privat Service, Hotel og Restauration

2019KOMPETENCEVURDERING
Det er nødvendigt, at du får en vurdering af dine 
kompetencer i god tid, inden uddannelsens start, så 
kan du evt. nå at genopfriske et skolefag, hvis du har 
brug for det. Som voksen skal du også have vurderet 
den erhvervserfaring, du har med dig. Herefter bliver 
du indplaceret på det voksenforløb, der matcher 
dine forudsætninger. 

EUV: ERHVERVSUDDANNELSE FOR 
VOKSNE
Hvis du er over 25 år, skal du tage erhvervsuddan-
nelsen som et voksenforløb. Det findes i 3 varianter, 
som i forskelligt omfang forudsætter erhvervserfa-
ring.

EUV1
Er for dig, der har mindst 2 års både bred og varieret 
praktisk erhvervserfaring fra branchen. EUV1 er et 
rent skoleforløb. Standardforløbet for at blive ser-
viceassistent er på 22 uger. Trin 1 for at blive rengø-
ringstekniker er på 11 uger.

EUV2
Er for dig, der har mindre end 2 års både bred og 
varieret erhvervserfaring fra branchen. EUV2 er et 
kombineret skole- og praktikforløb. Standardforlø-
bet for at blive serviceassistent er på 1 år, hvori der 
både indgår praktik og 22 ugers skolegang. Trin 1 
for at blive rengøringstekniker er på ½ år, hvori der 
indgår 11 ugers skolegang.

EUV3
Er for dig, som ikke har nogen erhvervserfaring 
inden for branchen. EUV3 er et kombineret skole- og 
praktikforløb af samme varighed som erhvervsud-
dannelsen for de unge, dvs. 2 år. Udover praktikken 
består EUV3 af grundforløb 2, som er på 20 ugers 
skolegang, og hovedforløbet, som er på 24 ugers 
skolegang.
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BLIV FAGLÆRT SERVICEASSISTENT
Erhvervsuddannelsen som serviceassistent har 
eksisteret siden 1998, og der er hårdt brug for de 
faglærte serviceassistenters kompetencer. Du får 
de faglige spidskompetencer til at løse alle opgaver 
inden for professionel rengøring. Desuden får du 
solide og relevante kompetencer inden for enten 
virksomhedsservice eller hospitalsservice – alt efter, 
hvilket speciale du vælger.

PÅ TRIN 1 I UDDANNELSEN 
BLIVER DU RENGØRINGS-
TEKNIKER
Her kvalificere du dig til at udføre professionel ren-
gøring.
Det er en selvstændig kompetenceprofil og selve 
kernen i serviceassistentuddannelsen. 
Med trin 1 har du en kort uddannelse, som du kan få 
job på.

LØN
Du får elevløn i henhold til overenskomsten, så snart 
du indgår en uddannelsesaftale med en virksom-
hed. Hvis du først får uddannelsesaftalen, når du 
er færdig med grundforløbet, kan du få SU under 
grundforløbet.

PRAKTIKPLADS
Spørg eventuelt skolen, om de har en oversigt over 
lokale arbejdsgivere, der er godkendt til at tage 
serviceassistentelever. Du kan også gå ind på hjem-
mesiden www.praktikpladsen.dk og finde godkendte 
arbejdsgivere.

ADGANGSKRAV 
Kravet for at blive optaget på en erhvervsuddannel-
se, som gælder både unge og voksne, er: 
• at skolen vurderer, at du er uddannelsesparat
•  at du har mindst 2 i dansk og matematik fra folke-

skolens afgangseksamen

GRUNDFORLØB TRIN 1 - RENGØRINGSTEKNIKER

SAMLET FORLØB: 2 ÅR MED 20 SKOLEUGER I GRUNDFORLØB 2 OG 24 SKOLEUGER I HOVEDFORLØBET

TRIN 2 - SERVICEASSISTENT

Grundforløb 2 på 
skole (20 uger)

Skole
(6 uger)

Skole
(6 uger)

Skole
(5 uger)

Skole
(6 uger)

Praktik

OBS: Hvis du starter lige efter, du har afsluttet folkeskolen, skal du tage grundforløb 1, inden du kan komme på grundforløb 2. Så kommer din uddannelse til at vare i alt 2½ år.

PraktikPraktik Praktik

PÅ TRIN 2 I UDDANNELSEN 
BLIVER DU SERVICEASSISTENT
Her gennemfører du dit speciale inden for enten 
virksomhedsservice eller hospitalsservice. Begge 
specialer giver dig gode kompetenceprofiler, der 
matcher spændende jobs i enten sundshedssekto-
ren eller andre private og offentlige virksomheder.  

Eksempler på arbejdsopgaver for 
 serviceassistenter med hospitalsspeciale:

På et hospital: 
• Rengøring
• Anretning og uddeling af mad
• Transport af patienter
• Transport af apparatur og prøver
• Piccoloarbejde
• Lettere pedelopgaver

Eksempler på arbejdsopgaver for 
 serviceassistenter med virksomhedsspecialet:
• Rengøring
• Tilberedning af lettere anretninger i køkken
• Indkøb
• Omdeling af post og forsendelse
• Mødeforberedelse
• Blomsterpasning 
• Afløsning ved telefon/reception
• Kopieringsopgaver


