ELEV I

CENTER FOR EJENDOMME

UDDANNELSE MED MENING OG MULIGHEDER
DET HANDLER OM LIV

UDDANNELSE MED MENING
OG MULIGHEDER

Vil du arbejde et sted, hvor du og dine kollegaer gør en forskel for andres liv og livskvalitet?
Hvor du får ansvar, spændende opgaver og
gode jobmuligheder? Hvor vi har styr på dit
uddannelsesforløb og fokus på din trivsel og
udvikling?
Så er Region Hovedstaden måske noget for
dig. Vi er en af Danmarks største offentlige
arbejdspladser, og det er vores ansvar at sørge
for gode hospitaler og et ordentligt sundhedsvæsen til borgerne i hovedstadsområdet.
I Region Hovedstaden uddanner vi dygtige
elever inden for en bred vifte af fagområder.
En del arbejder i Center for Ejendomme, hvor vi
vedligeholder og udvikler regionens bygninger
og anlæg. Vi løser også mange opgaver inden
for bl.a. service, lager, transport og logistik.
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I denne folder kan du møde nogle af vores
dygtige elever og læse mere om mulighederne
for at få en spændende uddannelse i Center
for Ejendomme.

Region Hovedstaden
har elev- og praktikpladser inden for ca.
erhvervsuddannelser

40

Region Hovedstaden
har ca.

40.000

40.000 ansatte

LAGEROPERATØR
”Mit job er at plukke – dvs. at indsamle – de
varer, som regionens hospitaler har bedt om
at få leveret fra lageret. Det kan være alt fra
respiratordele, masker og gummihandsker til
papkrus, kontorudstyr og ting til kantinerne.
Hospitalerne har brug for varerne for at kunne
fungere, og derfor er det vigtigt, at jeg plukker
de rigtige ting og det rigtige antal. Jeg får hjælp
af en robot, der via mit headset fortæller, hvor
jeg skal køre hen, og hvad jeg skal plukke.
Systemet hedder pick-by-voice og virker på en
måde lige som Siri på en iPhone.”

En lageroperatør håndterer gods på
et lager eller en terminal. Du arbejder
med økonomistyring, transport
teknologier og kontroloptælling på
lageret, og jobbet passer til dig, der
er serviceminded, har ordenssans,
kan lide effektivitet og er god til at
samarbejde.

Læs mere på uddannelsesguiden.dk

Jeg er virkelig glad for at være her. Jeg har fået en uddannelse,
et fast arbejde og er steget i løn. Mere drømmer jeg ikke om.
Camilla Thorsted Nielsen, 38 år. Regionslageret, Glostrup
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GODE RAMMER FOR
PATIENTER, PÅRØRENDE
OG PERSONALE
I Center for Ejendomme arbejder vi
hver dag for at skabe gode, fysiske
rammer for patienter, pårørende og
personale i Region Hovedstaden.
Vi sørger for, at hospitalerne fungerer
døgnet rundt. At der er lys, vand og
varme overalt. At anlæg og maskiner
kører som smurt. At affald køres væk,
og at friske forsyninger fragtes ind fra
vores store centrallager. Vi installerer
også moderne teknologi og udvikler
nye løsninger, der gavner mennesker
og miljø.

Alt dét – og meget mere – bliver du
en del af som elev hos os. Før din
første arbejdsdag lægger vi sammen
et program, der matcher dine faglige
interesser og vores krav, og som sikrer,
at du får en meningsfuld uddannelse
med fremtidsmuligheder.
Center for Ejendomme beskæftiger
mange forskellige faggrupper og har
elev- og praktikpladser inden for bl.a.
håndværk og byggeri, service og
logistik samt teknik og it.

CENTER FOR EJENDOMME

850 ansatte (årsværk)
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P.t. over 300 byggeprojekter

Servicerer 750 bygninger

AUTOMATIKTEKNIKER
”Jeg er med til at servicere og vedligeholde de
automatiske maskiner og anlæg. Det største
kalder vi ”Von Rollen” – det er et automatisk
transportsystem, der hver dag transporterer ca.
700 containere med mad, udstyr og affald rundt
på hele hospitalet. Vi efterser også autoklaver,
der desinficerer udstyr under høje temperaturer
og højt tryk, og vi reparerer store køkkenmaskiner,
hospitalssenge og meget andet.
Jeg får opgaver, der passer til mine kompetencer,
og hvis man selv viser initiativ og engagement,
får man lov til rigtigt meget.”

Automatikteknikeren opsætter og
vedligeholder de automatiske maskiner og anlæg på hospitalerne. Nogle af
anlæggene kræver programmering, så
du kommer i berøring med både teknik
og elektronik. Det er vigtigt, at du er
ferm med fingrene, så du hurtigt kan
rette de fejl, der kan opstå i maskinerne.
Læs mere på uddannelsesguiden.dk

Som automatiktekniker kan jeg være kreativ og udtænke nye
løsninger, og når jeg er færdig, håber jeg at få et arbejde
med PLC-programmering – fx i en produktionsvirksomhed.
Peter Hemmje Nielsen, 35 år. Hvidovre Hospital
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SÅDAN SØGER
DU EN ELEVPLADS
I Region Hovedstaden sørger det enkelte
hospital eller praktiksted for at slå de
ledige elevpladser op. Du finder dem på
www.regionh.dk/job

MERE INFORMATION
• Praktikpladsen.dk – se, hvilke
virksomheder, der søger elever eller
lærlinge

Hvis du er nysgerrig efter at se, hvad der
er at søge, kan du oprette en jobagent og
få automatisk besked, når der er stillinger,
som passer til dine interesser.

• Uddannelsesguiden.dk – læs om
adgangskrav, uddannelsesforløb
og fremtidsmuligheder

GODE RÅD OM AT
SØGE ELEVPLADS

1

Tjek hjemmesiden
og se, hvad virk
somheden laver, og
hvor den ligger.

2

Skriv en god, troværdig ansøgning, der
giver et klart indtryk af
dig og dine interesser.
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3

Forbered dig godt
til samtalen, og
kom gerne 10 minutter
før, så du har ro på.

HUSK: Ingen forventer, at du på forhånd kan det,
virksomheden arbejder med. Det skal du nok lære.
Det vigtige er din indstilling og interesse.

VVS
”Min far er VVS’er og har altid sagt, at jeg ikke
skulle vælge den uddannelse – så dét gjorde
jeg selvfølgelig :-)
I min afdeling har vi mange små opgaver som
fx stoppede afløb og radiatorer, der drypper,
så jeg arbejder også tit sammen med de
forskellige private VVS-firmaer, der har de store
og sværere opgaver her på hospitalet. På den
måde får jeg lært alt dét, jeg skal under uddannelsen, og samtidig bliver man rigtig dygtig og
får et kæmpe netværk. Det får man brug for,
når man er færdig og skal have et job.

Som VVS-uddannet arbejder du
med rørinstallationer, svejsning og
fjernvarme. Du skal sørge for, at vand,
varme og ventilation på hospitalet
fungerer, og opgaverne er praktiske og
teknisk krævende. Uddannelsen har
flere specialer, bl.a. inden for energi.

Læs mere på uddannelsesguiden.dk

Jeg kender ikke mange, der ved, at man kan uddanne sig til VVS’er
i Region Hovedstaden. Jeg er den eneste i hele vennekredsen.
Alle de andre bliver udlært i private firmaer. Det er faktisk meget fedt.
Så er man jo lidt unik :-).
Sebastian Svensson, 18 år. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
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ELEV- OG PRAKTIKPLADSER
I REGION HOVEDSTADEN
HÅNDVÆRK OG BYGGERI
• Elektriker
• Smed
• Skiltetekniker
• Elevatortekniker
• Godstransport
• VVS

KØKKEN OG ERNÆRING
• Ernæringsassistent
• Bager
• Gastronom:
- Kok
- Smørrebrød og catering
• Gourmetslagter, butik

IT, TEKNIK OG MEDIE
• Automatiktekniker
• Datatekniker
• Elektronikfagtekniker
• Industritekniker
• It-supporter
• Medicotekniker
• Teknisk designer

SUNDHED OG OMSORG
• Pædagogisk assistent
• Audiologiassistent /
Hospitalsteknisk assistent

SERVICE OG LOGISTIK
• Ejendomsservicetekniker
• Lageroperatør
• Serviceassistent

KONTOR &
ADMINISTRATION
• Kontoruddannelse
med speciale:
- Lægesekretær
- Administration
- Økonomi
DYR OG PLANTER
• Dyrepasser

Læs mere på www.regionh.dk/uddannelser

