
Målgruppe
Forudsætningerne for at kunne starte på maskinførerud- 
dannelsen er, at eleven som minimum skal have kørekort 
til bil eller traktor.

Desuden skal eleven ydermere have indgået aftale med  en 
virksomhed forud for uddannelsesstart.

Det er vigtigt at have en aftale med en virksomhed, da ud-
dannelsen er en kontinuerlig vekslen mellem skoleperiode 
og praktikperioder.

Struktur
Maskinføreruddannelsen er bygget op af forløb indeholden-
de AMU-kurser og praktik.

Uddannelsen er skabt i et samarbejde mellem 3F og DI 
Dansk Byggeri. 

Den består af 5 skoleophold, hvor der mellem disse er prak-
tiktid hjemme i virksomheden.

Maskinføreruddannelsen varer 2 år.

Mercantec og CELF udbyder maskinføreruddannelsen i Maribo
Der er behov for dygtige fagfolk i maskinførerbranchen. Maskinerne er dyre, og det er dyrt at begå 
fejl. Derfor er der stor efterspørgsel på fagfolk, der er uddannede og har et anerkendt uddannelsesbe-
vis, som kan føre så stor en maskine med sikker hånd.

At være maskinfører er ikke bare at sidde bag rattet. Der står komplekse graveopgaver på dagsorde-
nen, og det er noget af den allernyeste og mest avancerede teknologi, der udgør driften af så store 
maskiner. 

Bliv maskinfører 
på Lolland - start uge 11
Skal du med på holdet?

Nyhed






Yderligere informationer:
Praktikpladskonsulent Benny Hansen på mail: beh@celf.dk eller tlf.  23 834 600.
Kursussekretær Lene Andersen på mail: lena@celf.dk eller tlf. 54 888 852.

Økonomi
Eleven får løn under uddannelsen.

Virksomheden tilmelder eleven til uddannelsen via portalen 
www.efteruddannelse.dk og har der mulighed for at søge om VEU-
godtgørelse samt befordring.

En elev med en uddannelse højere end erhvervsuddannelse har 
ikke ret til kursusgodtgørelse. Med mindre denne uddannelse ikke 
har været i brug inden for de sidste 5 år før første skoleophold.

Læs mere om indholdet på  de  forskellige  skoleperioder og  øko-
nomi her: www.mercantec.dk - søg på maskinføreruddannelsen.

Uddannelsessted
Skoleperiode 1+2:

CELF
C.E. Christiansens Vej 12
4930 Maribo.

Skoleperiode 3+4+afsluttende prøve: 

Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg

Praktikperiode 1: 
13 uger

Skoleperiode 1: 
3 ugers skole  ► 3 ugers praktik ► 3 ugers skole
15.03 -- 07.04.21 08.04 – 29.04.21 03.05 – 26.05.21
Kabel og ledningsarbejde med mindre maskiner samt branchekendskab.

Praktikperiode 2: 
16 uger

Skoleperiode 2: 
3 ugers skole ► 3 ugers praktik ► 3 ugers skole
06.09 - 24.09.21 27.09 - 22.10.21 25.10 - 12.11.21
Mindre anlægsopgaver med rendegraver og entreprenørmaskiner.

Praktikperiode 3: 
16 uger

Skoleperiode 3: 
2 ugers skole ► 3 ugers praktik ► 4 ugers skole
Dato oplyses senere Dato oplyses senere Dato oplyses senere
Betjening af større maskiner samt kvalitetssikring af anlægsopgaver.

Praktikperiode 4: 
16 uger

Skoleperiode 4: 
3 ugers skole ► 3 ugers praktik ► 4 ugers skole
Dato oplyses senere Dato oplyses senere Dato oplyses senere
Certifikater og specialudstyr.

Praktikperiode 5: 
3-4 uger

Afsluttende projekt med efterfølgende bedømmelse 2 uger

Dato oplyses senere







Har du spørgsmål til uddannelsen og dens indhold kontakt venligst:
Uddannelseskonsulent Mogens Frederiksen på mail: mogf@mercantec.dk eller tlf. 24 98 47 93.
Kursuskoordinator Christine Thorhauge på mail: chbo@mercantec.dk eller tlf. 8950 36 11.
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