
Aftalt UddanneLse  
Løft til  
eRhvervsuddannelsesniveau
Få papir på dine kompetencer 
– og styrk dit CV

Funktionæroverenskomst  
mellem DIO II og HK Privat samt HK Handel 



3A F T A LT  U D D A N N E L S EA F T A LT  U D D A N N E L S E2

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 Kontor-
uddannelsens specialer eller Handelsuddannelsens 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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DET SKAL DU VIDE 
SOM VIRKSOMHED

 ⬤ Når medarbejderen er under uddannelse, betaler virksomheden løn som sædvanlig, 
men virksomheden kan modtage støtte fra Kompetencefonden 

 ⬤ Det er jer, som virksomhed, der skal søge Kompetencefonden om støtte til løndæk-
ning inden igangsættelse af uddannelsen og støttetilsagn skal være opnået senest 28. 
februar 2023.

 ⬤ Udover at søge tilskud fra kompetencefonden, er virksomheden også forpligtet til at 
søge lønrefusion og befordringstilskud fra AUB.

 ⬤ Støtte til den afsluttende del af uddannelsesforløbet er betinget af, at medarbejderen 
er beskæftiget i virksomheden tre måneder efter afslutning af uddannelsen  

Kompetencefonden dækker udgifter til:
 ⬤ Lønrefusion som supplement til AUB; 1.500 kr. pr. skoleuge og 750 kr. pr. praktikuge i 

hovedforløbet, maksimalt 90 uger
 ⬤ Eventuelle udgifter til undervisningsmaterialer 
 ⬤ Transportudgifter

Søg tilskud via www.kompetencefonde.dk

Ufaglærte medarbejdere, der er ansat under DIO II og HK Privat og HK Handels funktio-
næroverenskomst kan efter aftale med sin arbejdsgiver modtage støtte til et uddannel-
sesløft til erhvervsuddannelsesniveau.

Parterne anbefaler, at der i forbindelse med målrettet kompetenceudvikling gennem-
føres mindst én årlig medarbejderudviklingssamtale.

DET SKAL DU VIDE 
SOM MEDARBEJDER

 ⬤ Du skal være minimum 25 år
 ⬤ Du skal have været ansat i virksomheden i 2 år
 ⬤ Du skal have opsparet 6 ugers selvvalgt uddannelse
 ⬤ Når du vælger et uddannelsesløft, bytter du din ret til Selvvalgt Uddannelse
 ⬤ Du modtager fuld løn under uddannelsen
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Hvis du er fyldt 25 år, har arbejdet flere år i 
branchen og gerne vil være faglært indenfor 
områderne kontor eller handel, har du mulig-
hed for at få papir på dine kompetencer.
Du og din arbejdsgiver har mulighed for at 
søge støtte til din erhvervsuddannelse hos 
kompetencefondene.

Ordningen omfatter alle Handelsuddannel-
sens specialer:

 ⬤ Digital Handel (B2B)
 ⬤ Salg
 ⬤ Indkøbsassistent og 
 ⬤ Logistikassistent

Og Kontoruddannelsens specialer:
 ⬤ Administration
 ⬤ Økonomi
 ⬤ Spedition og shipping
 ⬤ Revision
 ⬤ Lægesekretær
 ⬤ Offentlig administration

Uddannelsen tilrettelægges som enten EUV1 
eller EUV2 på baggrund af en realkompeten-
cevurdering (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 erhvervsud-
dannelse indenfor kontor eller handel.

Handelsuddannelsen og Kontoruddannelsen 
er begge erhvervsuddannelser og veksler 
mellem undervisning på en handelsskole og 
praktik på din arbejdsplads.

Handelsuddannelsen giver dig papir på 
arbejdet med handel i mange sammenhænge, 
herunder især handel mellem virksomheder. 
På skolen tilegner du dig teori om salg, indkøb 
og logistik.

Kontoruddannelsen med speciale giver dig 
papir på dine kompetencer i at løse opgaver 
på et kontor inden for et bestemt område, fx 
kundehenvendelser, markedsføring, økonomi 
og informationsopgaver.

Du finder en oversigt over handelsskoler i hele landet ved at klikke på QRkoden   
(uddannelsesnævnets oversigt over handelsskoler)

www.sammenomuddannelse.dk
www.kompetencefonde.dk

Hvordan får du  
papir på dine  
kompetencer?

Kontakt  
en handelsskole

Nyttige links

Nærværende folder er alene vejledende,  
gældende regler er beskrevet i overenskomsten 
– Funktionæroverenskomst mellem DIO II og 
HK Privat samt HK Handel.

Få mere information om overenskomst



Kompetencefonde.DK 

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


