
Tjener 2022/2023

TILBYD HELÅRSBESKÆFTIGELSE VIA UDDANNELSE
Har din medarbejer 2 års relevant erhvervserfaring med service og 
servering i hotel- og restaurationsbranchen? 
Ønsker du at opkvalificere din medarbejder? 
Kunne din medarbejder tænke sig at blive faglært?

Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, der er hårdt ramt af 
mangel på kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsmarkedets parter, 3F og HORESTA, 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Jobcenter Bornholm og Campus 
Bornholm er derfor gået sammen om at tilrettelægge et forløb, der kan løfte 
ufaglærte service- og serveringsmedarbejdere til faglærte tjenere på 18 uger.

HVAD DER KRÆVES
Medarbejderen skal være fyldt 25 år, som minimum have 2 års relevant 
dokumenteret erhvervserfaring, og have været ansat i virksomheden i 3 
måneder (6 måneder for at kunne søge Kompetencefonden for yderligere 
tilskud). Det er en uddannelsesvejleder på Campus  
Bornholm, der sammen med medarbejderen gennemgår erfaring og 
erhvervede kompetencer (Realkompetencevurdering) og herefter vurderer, om 
medarbejderen er i målgruppen for forløbet. Herefter indgår virksomhed og 
medarbejder en uddannelsesaftale.  
Campus Bornholm sørger for at tage sig af alt bøvlet med det administrative i 
forbindelse med ansøgning om tilskud og tilmelding til  
uddannelsesforløbet.

ØKONOMI FOR DIG 
Under uddannelsesforløbet modtager virksomheden lønrefusion fra AUB på op 
til 5.360 kr. om ugen (sats 2022).  
Der er også mulighed for at søge Hotel- og restauranterhvervets 
Kompetenceudviklingsfond om yderligere 740 kr. om ugen i hele 
uddannelsesperioden. Tilskuddet fra kompetencefonden er forudsat, at 
medarbejderen er ansat på overenskomstgældende vilkår.  
 
Muligt månedligt tilskud: 24.400 kr. (4 uger). Virksomheden betaler forsat løn 
til medarbejderen under uddannelsen.

Tag en uddannelse
til tjener på 18 uger 

INFORMATIONSMØDE
Informationsmøde om Tjener- og kokkeuddannelsen afholdes torsdag 
den 8. september 2022 kl. 10:00 - 11:00.

Mødet afholdes på Campus Bornholm, lokale 0.140, Minervavej 1, 
3700 Rønne.

UDDANNELSESPERIODE
Uddannelsesforløbet starter den 24. oktober 2022 og afsluttes den 
7. marts 2023. 

Inden opstart skal der laves en realkompetencevurdering, og den kan 
allerede  laves nu, så kontakt os endelig.

Ferie fra den 23.12-2022 - 1.1.2023.

KONTAKTOPLYSNINGER
Hvis du vil høre mere om uddannelsen, kontakt: Uddannelsesleder 
Mattias Landberg-Krarup: mlk@cabh.dk, tlf. 4191 9876

Hvis du vil høre om mulighederne i Kompetencefonden, kontakt:
Chefkonsulent Anette Volkmann: anette@projektjatak.dk,
tlf. 2072 3095

Hvis du vil høre mere om realkompetencevurdering, kontakt 
virksomhedskonsulent Ea Holten Pedersen: ea@cabh.dk, 
tlf. 2327 1842 


