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     STYR PÅ 
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UDDANNELSE 
      MED 
            JOBGARANTI



Hvis du er mellem 18 og 30 år og drømmer om at 
opnå arbejde, er TAMU sikkert noget for dig.

I TAMU opnår du kompetencer til at begå dig på 
arbejdsmarkedet. Du deltager hver dag i produktion 
og serviceydelser for rigtige kunder. Derfor lærer du 
i praksis at indgå på en arbejdsplads. 

I TAMU arbejder du dig til din uddannelse og 
uddanner dig til arbejde. Hvis du viser viljen til at 
gennemføre hele uddannelsen, sætter vi også alt 
ind på, at du efterfølgende kommer i job. Derfor er 
TAMU en uddannelse med jobgaranti.

Undersøgelser viser, at elever fra TAMU er markant 
bedre, til at forblive i arbejde. 

Uddannelsesforløbet varer minimum 34 uger. Du 
kan vælge mellem otte forskellige brancher. Hvilken 
branche der passer til dig, finder vi sammen ud af i 
løbet af dine første fire aktive uger.



 Jeg hang ud med de 
 forkerte mennesker og 
 lavede ikke noget. Da jeg 
 startede på TAMU ville jeg bare 
 passe mig selv, men de fik skubbet 
 mine grænser. I dag arbejder jeg i 
 delikatesseafdelingen hos MENY 
 — Pernille 





I TAMU kan du blive optaget fra dag til dag.

Første skridt er at deltage i et informationsmøde, 
hvor du får mere viden om uddannelse i TAMU. 

Vi holder informationsmøder ca. hver 14. dag på alle 
vores centre landet over. 

Efter mødet kan du aftale tid til en optagelsessam-
tale, hvor vi sammen finder ud af, om TAMU er 
noget for dig. 

Hvis du gerne vil optages, anbefaler vi, at du kon-
takter din UU-vejleder, sagsbehandler, mentor eller 
anden myndighedsperson inden forsamtalen.

Du kan læse mere om uddannelsen og finde datoer 
for informationsmøder på www.tamu.dk

OPTAGELSE



UDDANNELSERNE

KANTINE

TURISME

EJENDOMSSERVICE

RENGØRING

NATURBRUG

METALINDUSTRI

TRANSPORT

BYGNINGSSERVICE



 Før var jeg i  
 rockermiljøet og finansierede  
 mig selv gennem narkosalg.  
 TAMU gav mig ansvar og  
 udviste mig en masse tillid,  
 hvilket var det, jeg havde  
 manglet. I dag er jeg formand  
 for et rengøringssjak — Niels 





VITSKØL
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AALBORG@TAMU.DK



Under uddannelsen modtager du en godtgørelse 
svarende til højeste dagpengesats. 15 % af denne er 
en arbejdsbonus, der udbetales, hvis du overholder 
undervisnings- og arbejdstiden. Pengene udbetales 
hver 14. dag.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Du kan ikke mod-
tage anden offentlig forsørgelse under din uddan-
nelse hos TAMU.

Det er muligt at bo på TAMU’s kostskoler under for-
løbet. Som kostskolelev får du et møbleret værelse 
og tre måltider om dagen, som automatisk modreg-
nes i din godtgørelse. At bo på TAMU’s kostskole 
giver dig bedre mulighed for, at koncentrere dig om 
uddannelsen og møde til tiden.

PENGE
   ARBEJDSTID 
            OG BOLIG



UDGIVET AF TAMU SEKRETARIATET, KALVEBODVEJ 231, 2791 DRAGØR, TLF 35 25 03 40

tamu.dk

TAMU er en arbejdsmarkedsuddannelse  
baseret på reelle produktions- og serviceydelser. 

Målgruppen er unge mellem 18 og  30 år, 
der på grund af personlige og sociale vanskeligheder

 ikke har tilknytning til arbejds-markedet. 
Efter endt uddannelse er eleverne klar til et rigtigt job.
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