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Vi har (stadig) en åben stilling til den samfundsvidenskabelige kandidat, som med strategisk 
snilde, analytisk sans og talbegejstring kan hjælpe os med vores – synes vi selv – utrolig 
spændende opgaver. Har du motivationen i orden og flair for at arbejde med konkrete 
projekter, der både indeholder udvikling, implementering og opfølgning så læs med her.

Derfor skal du søge job hos os
Det skal du, fordi vi arbejder med erhvervsuddannelser, der gør en forskel for os alle 
sammen. Elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen er begge erhvervsuddannelser, 
der oplever en stadig stigende tilgang af lærlinge og et stigende antal lærepladser i
virksomhederne. Det er en god, men også nødvendig udvikling. For uden dygtige faglærte 
inden for el- og vvs-branchen kommer vi ikke langt i den grønne omstilling. Senest har 
corona-situationen også vist, hvor vigtigt fx håndfrie installationer og moderne ventilation er 
for sundhedsindsatsen.

Det skal du arbejde med
I november 2020 blev der indgået en vigtig trepartsaftale om flere lærepladser, som skal 
reducere frafaldet på erhvervsuddannelserne, styrke rekrutteringen, øge kvaliteten samt 
sikre oprettelse af flere lærepladser. Med trepartsaftalen følger der både flere opgaver og 
finansiering med til at nå de mange mål og ambitioner. Derfor leder vi efter dig, der kan 
hjælpe med at løfte den opgave.

Det kigger vi efter hos dig
Motivation for at arbejde med uddannelsespolitiske opgaver. 
Kandidatuddannelse indenfor økonomi, politologi, sociologi el lign.
Relevant erfaring. Du kan være nyuddannet, så relevant erfaring er også fra et studiejob.
Formidlingsevner og talforståelse.

Det her er os
I El og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat (EVU) arbejder vi med, at der er attraktive og 
opdaterede erhvervsuddannelser og efteruddannelsestilbud på elektriker- og
vvs-energiområdet. Det gør vi i tæt samarbejde med vores faglige udvalg og ejerorganisatio-
ner: TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk El-forbund og Blik- og Rørarbejderforbundet.

Det ligger os meget på sinde at have et imødekommende, behageligt og lærende arbejdsmiljø 
og glæder os til at byde dig velkommen indenfor. Du kan finde mere om, hvem vi er, og hvad 
vi laver på evu.dk.

Next step
Send en kort ansøgning og et CV til sekretariatschef Jesper Rønnow Simonsen jrs@evu.dk - 
eller skriv, hvis du har spørgsmål og gerne vil ringes op.

Opslaget er åbent indtil mandag den 15. marts. Vi holder indledende screeningssamtaler 
løbende, så hold dig endelig ikke tilbage med at få sendt en ansøgning af sted!


