
LAGER-  
OG LOGISTIKOPERATØR
MEJERIINDUSTRIENS
MERITUDDANNELSE



20 medarbejdere i dansk mejeriindustri får muligheden for at uddanne sig til lager- og  
logistik operatører med økonomisk støtte fra Mejeribrugets Uddannelsesfond i et komprimeret 
 uddannelsesforløb på ca. 1½ år. Forløbet starter i vinteren 2022 og afsluttes i efteråret 2023.
 

Lagerområdet er under stor forandring i disse 
år især på grund af den digitale udvikling, som 
indebærer, at nye teknologier og arbejdsmeto-
der tages i brug på lagrene. Robotter, førerløse 
trucks, droner og kunstig intelligens er bare 
nogle af de nye teknologier, som finder vej til 
lagrene.

Udviklingen præger også dansk mejeriindustri, 
og den forventes for alvor at tage fart de kom-
mende år. Lagerarbejdet på mejerierne vil der-
for også ændre karakter over tid, og det stiller 
nye krav til lagermedarbejdernes kompetencer. 
Mejeribrugets Uddannelsesfond (MUF) har til 
formål at understøtte beskæftigelsesmulighe-
derne for medarbejderne i dansk mejeriindustri 
via forskellige tilbud om uddannelse og kompe-
tenceudvikling. 

Merituddannelsen til lager- og logistikoperatør 
henvender sig til erfarne lagermedarbejdere 
i mejeriindustrien og skal ses som et initiativ, 
der understøtter deltagernes kompetencer i 
forhold til ”fremtidens lager”.

KOMPETENCER
Lager- og logistikoperatøruddannelsen er en 
erhvervsuddannelse, som gennem årtier har 
klædt eleverne på til at modtage, registrere og 
udlevere varer. Under uddannelsen får eleverne 
bl.a. kendskab til indkøb, lagerstyring, kommu-
nikation og kundebetjening, lagerøkonomi og 
LEAN. 

For at sikre at faglærte lager- og logistikopera-
tører også er relevante i fremtiden, er det helt 
afgørende, at eleverne ikke kun udvikler deres 
kompetencer indenfor de ”klassiske lager-
discipliner”. 

Faglærte lager- og logistikoperatører skal være 
på forkant med den teknologiske udvikling 
og vide en masse om, hvad der rører sig nu 
og i fremtiden. Digitalisering er derfor også 
indtænkt i mejeriindustriens merituddannelse 
til lager- og logistikoperatør.

ER UDDANNELSE IKKE KUN FOR UNGE  
MENNESKER?
Vores klare svar er NEJ! Vi er nødt til at uddanne 
og udvikle os hele livet for at følge med udvik-
lingen. 

Vi skal arbejde, til vi er langt oppe i alderen, og 
derfor er det også naturligt at tage en elevud-
dannelse senere i livet. 

Uddannelse er en investering i én selv - man får 
bedre kort på hånden i jobbet og på resten af 
arbejdsmarkedet. 

Med en uddannelse får man ”papirer” på noget 
af alt det, man allerede kan, og man bliver også 
god til en masse nyt med en uddannelse, som 
er up to date. 

Erhvervsuddannelserne er tilpasset til voksne 
mennesker, og mange opdager faktisk, at det er 
sjovt og udfordrende at ”gå i skole”.
Dertil kommer, at nogle ting faktisk bliver nem-
mere at lære med alderen, fordi de giver bedre 
mening, når man har mere erfaring.

På en erhvervsuddannelse, får man ”fyldt værk-
tøjskassen op” – på kortere kurser får man en 
ny hammer, skruetrækker eller lign. 

MERITUDDANNELSEN TIL LAGER-  
OG LOGISTIKOPERATØR 



PRAKTISKE OPLYSNINGER

OPBYGNING 
Vi starter undervisningen i vinteren 2022. 

Uddannelsen består af 5 skoleophold à 4-5 
ugers varighed, i alt 23,6 uger. 

Mellem skoleopholdene er der en periode, hvor 
du er hjemme i virksomheden. Side løbende 
med at passe dit almindelige arbejde på virk-
somheden, arbejder du med det, du har lært på 
skolen.

Uddannelsen afsluttes med et skoleophold på 
4,6 uger, hvor du skal op til svendeprøve. 

STED
Undervisningen foregår på EUC Lillebælt ved 
Fredericia. 
Du har mulighed for at blive indkvarteret i 
Fredericia, mens du er på skole, så du er fri for at 
køre frem og tilbage dagligt og kan koncentrere 
dig om uddannelsen. Du får et eneværelse i Fre-
dericia, men kommer til at bo ”dør om dør” med 
de andre elever, så I bl.a. kan hjælpe hinanden 
med lektierne. EUC Lillebælt sørger for alle dine 
måltider. 

HVEM LEDER VI EFTER?
Du er fyldt 25 år og har min. 2 års relevant 
 erhvervserfaring fra mejeriindustrien. Du har 
også et truckcertifikat ”i bagagen” foruden 
kørekort (B). Endvidere har du dansk, IT og 
 naturfag på F-niveau eller kompetencer, der 
svarer hertil fx erhvervet gennem anden uddan-
nelse, erhvervs- eller livserfaring.

Du er motiveret for at gennemføre et uddannel-
sesforløb, hvor du skal investere noget af  
dig selv og din tid, fx når der skal læses lektier. 
På hjemmefronten har du også sikret dig opbak-
ning, før du går i gang med uddannelsen. 

Du behøver ikke have været nogen mønster-
elev i folkeskolen for at klare dig godt igennem 
uddannelsen. 

Hvis du er ordblind, kan du få en ”IT-rygsæk”.

” Mange stiller spørgsmålstegn ved, om de har råd 
til at tage en faglig uddannelse bl.a. fordi de mister 
deres genetillæg, mens de er på skole.  
 
Jeg vil hellere vende det om og spørge, om de har  
råd til at lade være? Som faglært tjener man mere 
end man gør som ufaglært hver time. Ovenikøbet 
kan det blive endnu sjovere at tage på arbejde, fordi 
man forventeligt gerne skulle få flere udfordringer.” 
 
Kim Daniell Bjerregaard, Branderup Mejeri – uddannet  
industrioperatør i 2015 efter næsten 20 år som 
 ufaglært mejeriarbejder



DU FÅR EN MENTOR I VIRKSOMHEDEN
Til at bakke dig op igennem hele uddannelses-
forløbet, får du en mentor i virksomheden. Det 
er din mentors opgave at opmuntre dig, hvis 
noget bliver svært, og sikre, at du får tid til at 
arbejde med dine hjemmeopgaver fra skolen 
mv. Sammen skal I også drøfte, hvordan du kan 
bruge det, du lærer på virksomheden, både un-
dervejs, og når du er færdig med uddannelsen.

ØKONOMI
Merituddannelsen til lager- og logistikoperatør 
er støttet økonomisk af Mejeribrugets Uddan-
nelsesfond. Det betyder, at fonden dækker 
udgifterne til:

• Indkvartering
• Forplejning
• Kørsel

Du vil få din normale løn, når du er på skole i de 
første 5+4+5+5 uger. Der vil selvfølgelig ikke 
være nogen genetillæg, fordi undervisningen 
foregår i dagtimerne. 
Din virksomhed får en løntabsgodtgørelse, 
mens du er på skole, så de fx kan finde vikarer  
til at dække dine timer. 
I de sidste 4,6 uger på skolen, er du ansat og 
aflønnet som voksenelev. 
Du har fri hver weekend, når du er på skolen. 
Du får betalt transporten frem og tilbage, når  
du tager på weekend.
Mens du er på virksomheden mellem skoleop-
holdene, får du din normale timeløn med evt. 
genetillæg.

TIDSPUNKTER
Skoleopholdene er placeret sådan:

Skoleophold 1: uge 8-12, 2022
Skoleophold 2: uge 35-38, 2022
Skoleophold 3: uge 8-12, 2023
Skoleophold 4: uge 32-36, 2023
Skoleophold 5: uge 41 (ons)-45, 2023

Mens du er på skole, skal din ferie placeres 
udenfor skoleperioderne.

HVORDAN KAN DU SØGE OM EN PLADS PÅ 
MERITUDDANNELSEN?
Du søger om en plads via dit lokale uddannel-
sesudvalg. Du skal udfylde et ansøgningsskema, 
skrive en kort motiveret ansøgning og deltage i 
en personlig samtale for at komme i betragtning. 

HAR DU BRUG FOR MERE INFORMATION?
Vi afholder tre informationsmøder om merit-
uddannelsen til lager- og logistikoperatør i 
sensommeren 2021. Indholdet vil være nogen-
lunde det samme på alle tre møder, så vælg det 
tidspunkt, der passer dig bedst.

På de to møder på EUCL vil der være mulighed 
for at se skolens faciliteter – undervisnings-
lokaler, kantine og skolehjem. 

Datoerne er:

•  Onsdag den 15. september 2021  
kl. 16-17.30 på EUCL

•  Onsdag den 22.september 2021  
kl. 15-16 online på Teams

•  Lørdag den 25. september 2021  
kl. 10-11.30 på EUCL 

Deltagelse kræver forudgående tilmelding. 
Kontakt din uddannelsesambassadør for flere 
oplysninger.

Bemærk at du ved deltagelse i et af møderne 
på EUCL skal overholde de gældende Corona- 
forholdsregler. 

Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte:

Hanne Lindberg Greisen, DI, på tlf. 3377 3523 
eller mail HLG@DI.dk


