
Landsoverenskomst for butikker
mellem DIO II og HK Handel 

Faglig  
Kvalificering
Få papir på dine kompetencer 
– og styrk dit CV



Er du ufaglært med flere års erfaring fra branchen og lyst til 
at få papir på dine kompetencer, så kan du veksle din praktiske  
erfaring ind i et uddannelsesforløb og få økonomisk støtte og 
frihed til det. Du kan blive faglært inden for Detailhandels- 
uddannelsens specialer.

Overenskomstparterne har skabt rammerne for, at du som 
medarbejder, kan opkvalificere dig og derved opnå større  
jobsikkerhed og mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet.  
Samtidig styrker virksomheden sin konkurrenceevne og sikrer 
at have de rette kompetencer til fremtidens udfordringer.
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Når medarbejderen har søgt om tilskud til refu-
sion fra kompetencefonde.dk, skal virksomhe-
den efterfølgende attestere, at medarbejderen 
har opnået frihed til den uddannelse, der søges 

om støtte til, og har den oplyste løn. Uddan-
nelsen planlægges i overensstemmelse med 
virksomhedens drift.

Hvordan får du  
papir på dine  
kompetencer?

Søg støtte fra 
Kompetencefonden

Hvis du har arbejdet flere år i branchen og 
gerne vil være faglært indenfor detail, har du 
mulighed for at få papir på dine kompetencer. 

Du har mulighed for at søge støtte til din 
erhvervsuddannelse hos kompetencefondene. 
Ordningen omfatter detailhandelsuddannelsen 
med specialer.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af 
en realkompetencevurdering (RKV), dvs. en 
vurdering af den uddannelse og erfaring, du 
allerede har. 

Kontakt derfor altid din lokale handelsskole for 
konkret vejledning med udgangspunkt i din 
baggrund.

Handelsskolen vurderer, hvad der kan give 
merit og hvor meget uddannelse, du har behov 
for, for at færdiggøre en erhvervsuddannelse 
indenfor detailhandel.

Detailhandelsuddannelsen er en erhvervsud-
dannelse og veksler mellem undervisning på en 
handelsskole og praktik på din arbejdsplads.

På uddannelsen i detailhandel får du papir på 
dine kompetencer samt teori om salg, kundebe-
tjening og -vejledning.

DET SKAL DU VIDE 
SOM MEDARBEJDER

DET SKAL DU VIDE 
SOM VIRKSOMHED

 ⬤ Du optjener 5 ugers frihed pr. år indenfor 
en periode på 3 år

 ⬤ Du skal være minimum 25 år
 ⬤ Du skal have 4 års faglig erfaring indenfor 

detailhandlen, 2 af årene fra nuværende 
virksomhed

 ⬤ Du kan opnå merit til, hvad der svarer til, 
minimum 3/4 af den praktiske del

 ⬤ Du har et teoretisk efteruddannelsesbe-
hov på max. 15 uger

Du søger tilskud hos kompetencefonde.dk, 
som virksomhederne årligt indbetaler til.

Kompetencefonden dækker udgifter til:
 ⬤ 100% godtgørelse af din løn
 ⬤ Deltagerbetaling
 ⬤ Undervisningsmaterialer
 ⬤ Transport

 ⬤ Uddannelsesforløbet aftales med virksom-
heden, både praktisk del, teoretisk del og 
fagprøve

 ⬤ I den periode, hvor du deltager i forløbet, 
har du ikke mulighed for at tage anden 
efteruddannelse

 ⬤ Du modtager fuld løn under uddannelsen
 ⬤ I perioden, hvor du deltager i faglig  

kvalificering, er der ingen øvrig frihed  
til efter- og videreuddannelse

Ufaglærte medarbejdere, der er ansat under Landsoverenskomst for butikker mellem DIO II  
og HK Handel kan efter aftale med arbejdsgiver modtage støtte til et uddannelsesløft til  
erhvervsuddannelsesniveau.

Parterne anbefaler, at der i forbindelse med målrettet kompetenceudvikling gennemføres 
mindst én årlig medarbejderudviklingssamtale.
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Du finder en oversigt over handelsskoler i hele landet ved at klikke på QRkoden   
(uddannelsesnævnets oversigt over handelsskoler)

www.sammenomuddannelse.dk
www.kompetencefonde.dk

Kontakt  
en handelsskole

Nyttige links

Nærværende folder er alene vejledende,  
gældende regler er beskrevet i overens-
komsten – Landsoverenskomst for butikker 
mellem DIO II og HK Handel.

Få mere information om overenskomst
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Kompetencefonde.DK

Tlf.: 33 38 94 00
E-mail: kfonde@da.dk


