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Ifølge Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd kommer Danmark 
til at mangle 99.000 faglærte 
i 2030. I Sydvestjylland svarer 
det til en mangel på 3.000 fag-
lærte.

Vi ser derfor et stort behov for at vise 

hvor attraktiv en karriere som faglært kan 

være. 

Med Dit Karrierevalg giver vi virksomhe-

der mulighed for at møde elever fra 8., 9. 

og 10. klasse og deres forældre, og gøre 

opmærksom på de mange spændende mu-

ligheder, en erhvervsuddannelse skaber.

Hvis din virksomhed har elever eller 

lærlinge, så har du mulighed for at få en 

gratis stand og slå et slag for din virksom-

hed og de muligheder den repræsenterer 

for unge mennesker med interesse for en 

erhvervsuddannelse. Eleverne inviteres 

sammen med deres forældre gennem 

skolerne.

Arrangementet afholdes hvert år i okto-

ber og er et aftenarrangement. Her møder 

omkring 500 elever og forældre de 50 

virksomheder fra området.

TIL ELEVER OG DERES FORÆLDRE:
Dit Karrierevalg er den dag vi vil vise dig, 

hvor fedt det er at være faglært: 

At være tømrer, speditør, frisør, kok, tje-

ner, social- og sundhedsassistent, smed, 

elektriker, kontor- og butiksansat – og 

meget andet. Faglærte løser udfordringer 

og spændende opgaver fra første dag, og 

der er gode muligheder for job i ind- og ud-

land samt at læse videre. Der er brug for 

medarbejdere der kan bruge hænderne og 

tænke løsnings orienteret og praktisk. 

Erhvervsuddannelser er særligt vigtige i 

den grønne omstilling.

TIL UDSTILLERE:
Mange unge vælger erhvervsuddannel-

serne fra – måske fordi de ikke kender til 

de muligheder, en erhvervsuddannelse 

giver dem. Det vil vi gerne vise dem, og vi 

håber derfor, at du og din virksomhed vil 

deltage i Dit Karrierevalg, hvor vi giver dig 

plads til at fortælle om de muligheder der 

er som lærling eller elev i din virksomhed. 

Eleverne kommer fra skolerne i Esbjerg, 

Fanø, Vejen og Varde kommuner. Du skal 

deltage hvis du mener at det er vigtigt 

at slå et slag for erhvervsuddannelserne, 

og hvis du gerne vil gøre din virksomhed 

synlig for potentielle medarbejdere.

Det er gratis at deltage for medlemmer 

af Business Esbjerg, ProVarde og Udvik-

lingVejen.
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