NAVN:_____________________________
CPR-nr: ____________________

Screeningsskema til job som kloakrørlægger
1 Jeg vil gerne arbejde som

Gerne flere kryds

Kloakrørlægger
Specialarbejder Jord & Beton

□
□

Jeg søger ikke job som kloakrørlægger
Jeg søger ikke job i entreprenørbranchen

□
□

2 Uddannelse (faglært)
Jeg har en faglig uddannelse inden for bygge & anlæg

□

Hvilken__________________

Jeg har en uddannelse fra udlandet

□

Hvilken__________________

Jeg er ufaglært

□

3 Erfaring
Beskriv dine arbejdserfaringer fra ansættelser i byggeriet eller lignende jobs
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

4 Sproglige kompetencer
Dansk
Engelsk
Andet: __________________

Taler
□
□
□

Skriver
□
□
□

Forstår
□
□
□

□
JA
□

Hvornår:__________________________
Nej
□

JA
□
□
□
□

Nej
□
□
□
□

5 Matematiske færdigheder
Har afsluttet (mindst) 9. kl.
Er interesseret i en matematik-test (FVU)

6 Har du mulighed for:
-

At starte job på byggeplads i morgen?
Møde kl. 7.00 på arbejdspladsen?
At tage kursus som kloakrørlægger?
At starte virksomhedspraktik i morgen?

7 Opmærksomhedspunkter
Borgers realsituation
Fysisk helbred
Transportmuligheder
Andet relevant

Hvis nej, hvorfor ikke?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Beskriv kort
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Vejledning
Screeningsskema til job i entreprenørbranchen - kloakrørlægger
Screeningsskemaet udfyldes af den ledige ved informationsmødet, evt. med hjælp fra sagsbehandler fra a-kasse
eller jobcenter.
Gennemgangen af screeningskemaet kan i første omgang foregå administrativt ved manuel gennemgang af den
lediges Jobnet-CV.
Når screeningsskemaet gennemgås ved samtale med den ledige, har sagsbehandleren den lediges Jobnet-CV frem
me på PC’en eller liggende ved siden af, så CV’et kan kvalitetssikres og optimeres sammen med den ledige under
samtalen.
Ad 1: Jeg vil gerne arbejde som
Sæt kryds ved de stillingsbetegnelser, hvor den ledige gerne vil søge job som.
Hvis den ledige ikke søger job på området, angives dette. I så fald skal Jobnet-CV’et redigeres, så det bliver retvisen
de.
Brug jobprofilen på stillingsbetegnelsen til at afstemme den lediges forventninger til jobbet.
Ad 2: Uddannelse (faglært)
Vigtigt at afkrydse, om den ledige reelt har en faglært uddannelse, herunder også fra udlandet.
Kloakrørlægger er en AMU uddannelse, der giver certifikater.
Kurset med certifikater kan sammen med erfaring på området indgå i/give merit til en erhvervsuddannelse, fx an
lægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger
Ad 3: Erfaring
Erfaring fra arbejde på jord- og betonområdet – sørg for at få alt med, også hvor.
Ad 4: Sproglige kompetencer
For at kunne arbejde i branchen er det vigtigt, at den ledige er i stand til at tale om forstå dansk. Det er vigtigt, at
den ledige har de sproglige forudsætninger, som de ønskede opgaver kræver – et udgravning med mange maskiner
kan være et farligt sted, hvor man skal kunne forstå hinanden.
Ad 5: Matematiske færdigheder
For at kunne gennemføre kloakrørlæggerkurset (og dermed få certifikater) skal man have matematiske færdigheder
på mindst 9. kl. niveau. Er mani tvivl opfordres til at tage en FVU-test, fx på det lokale VUC.
Ad 6: Muligheder/motivation
Spørgsmålene her handler bl.a. om at afklare, hvor motiveret en kandidat er for at tage et job som kloakrørlægger.
Ad 7: Opmærksomhedspunkter i samtalen
Den lediges realsituation kan have betydning for, at vedkommende søger job indenfor området uden held.
Arbejdet som kloakrørlægger er fysisk krævende, så man skal være robust. Man behøver dog ikke være fysisk stor og
stærk, da hovedparten af det fysiske gravearbejde varetages af maskiner.
Særlige opmærksomhedspunkter for fysisk helbred kan være problemer med bevægeapparatet (ryg, arme, ben),
overvægt, ledsmerter el. kroniske sygdomme, der påvirker kandidatens arbejdsevne i større eller mindre grad.
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