
Ryk tættere på job 
– Bliv trainee og få et ergoterapeutisk  
faglig kursus og arbejdserfaring

 

Du er færdig med din uddannelse og klar til at arbejde. 

Måske går det ikke så let med at finde job, som du kunne 

ønske. Som nyuddannet kan du få en særlig hjælp. Ergo-

terapeutforeningen og DSA er gået sammen med jobcen-

trene og tilbyder trainee-forløb til nyuddannede ledige 

ergoterapeuter. Det kan lade sig gøre, fordi Folketinget 

har bevilget en ekstra pose penge til hovedorganisatio-

nerne FTF og AC til at hjælpe dimittenderne på vej. 

Måske er et trainee-forløb noget for dig?

Som trainee gennemfører du et målrettet forløb, som 

består af en kombination af fagligt relevant uddannelse 

og praktik ude på en arbejdsplads. 

Målet med trainee-forløbet er, at du får et ordinært job. 

Ideen er, at du som ledig udnytter tiden bedst muligt ved 

at opkvalificere dig, få erfaring og udbygge dit netværk på 

arbejdsmarkedet. Trainee-forløb er:

 Faglig relevant og en faglig forlængelse af din ergote-

rapeutuddannelse

 Målrettet mod at give dig de spidskompetencer, som 

mange arbejdsgivere efterspørger lige nu

 Tilrettelagt som en kombination af kursus og praktisk 

arbejde på en arbejdsplads, f.eks. virksomhedspraktik, 

løntilskud eller jobrotation. 

Jeg vil gerne være trainee. Hvad gør jeg nu?

 Du kontakter DSA for at sikre, at du er i målgruppen 

(på dimittendsats) 

 Du finder en arbejdsplads, som vil have dig i virksom-

hedspraktik (op til 8 uger) og/eller i jobtilskud/jobrota-

tion

 Du undersøger dine ønsker for faglig relevant uddan-

nelse til max. kr. 10.000

 Du kontakter Ergoterapeutforeningen og får lavet en 

jobplan

 Ergoterapeutforeningen giver råd og sparring i dit  

valg af jobområde og fagligt relevant uddannelse.



etf.dk

Det siger deltagerne 
Katrine Haagensen er ikke i tvivl om, at trainee-forløbet 

hjalp hende over arbejdsløshedsbarrieren. Hun var i løntil-

skudsjob på Rigshospitalet suppleret med et skulderkur-

sus hos Birgitte Gammeltoft. 

- Jeg skrev mellem to og fire ansøgninger om ugen i tiden 

efter, at jeg var færdig, men jeg kom end ikke til samtale. 

Jeg fik hele tiden at vide: Du mangler erfaring. Så giv mig da 

noget erfaring, tænkte jeg tit. Fra jeg begyndte på Rigsho-

spitalet midt i september, gik det stærkt. Få uger efter var 

jeg til samtale, og fra november fik jeg et barselsvikariat.

Tine Saabye har haft stor gavn af trainee-ordningen. Hun 

har været i virksomhedspraktik og løntilskud i Nyborg 

Kommune og gennemført en grunduddannelse for visi-

tatorer og sagsbehandlere, der løb over tre gange tre dage. 

- Jeg synes, kombinationen af virksomhedspraktik, kursus 

og løntilskud har fungeret rigtig godt. Det er genialt først 

at begynde i virksomhedspraktik, hvor man kan se hinan-

den an, før man fortsætter i løntilskud. At man har tid til 

at finde ud af, hvor man passer ind og sammen finde det 

rigtige kursus for en selv og arbejdspladsen, det har været 

rigtig godt, siger Tine Saabye.

Med visitatorkurset i hånden er hun blevet attraktiv 

arbejdskraft. Så attraktiv, at hun efter nytår begynder i 

et etårigt vikariat som sagsbehandlende ergoterapeut i 

Nordfyns Kommune. Et arbejde hun sandsynligvis ikke 

havde fået uden trainee-forløbet.

Kontaktpersoner, som du kan kontakte direkte: 

DSA 

Lykke Østerlin Kock  

(Hovedstaden og Sjælland) 

46 95 31 11 

lk@dsa.dk

Gitte Korsholm Jørgensen  

(Fyn og Jylland) 

46 95 32 37 

gkj@dsa.dk

Mads Uldum  

(Fyn og Jylland) 

46 95 32 58 

mur@dsa.dk

Ergoterapeutforeningen 

(hele landet) 

Mette Nørgaard  

53 36 49 49 

mn@etf.dk

Du kan læse mere om trainee-forløb  

på etf.dk og ftf.dk


