
DER ER ET STYKKE VEJ 
TIL AT SKABE NOGET 

STORT

KAN DU BRUGE ET LIFT?
Okay, det hedder EN lift, og dem kommer du til at lære rigtigt meget om – uanset 

hvilken afdeling du vælger en lærlige/elevplads inden for hos os!
Vi strikker din læretid sammen, så den passer perfekt  

til dine kompetencer og interesser. 
Og så er der med al sandsynlighed et spændende job til dig, når du er færdig.

 
Vi søger følgende lærlinge/elever  
 
Lift- og materielmekaniker  
Elsker du at skrue? Kan du se det motiveren-
de i at få tingene til at virke? Er du vild med 
teknik og mekanik?  
Så er vores lift og materielmekaniker lærlin-
geuddannelse sikkert noget for dig.

Kleinsmed 
Er du  vild med godt håndværk og helst det 
sorte? Går du op i at det du laver skal være 
i orden?  Kan du lide at bruge både hænder 
og hoved? 
Så er vores smedelærlingeuddannelse sik-
kert noget for dig. 
 
Send en mail til alexn@versalift.dk med 
hvilken retning du er interesseret i, sammen 
med din kontaktinfo. Så kontakter vi dig 

 
Lager og logistik 
Kan du lide systemer, IT og at der er orden i 
tingene? Trives du ved at der sker noget og 
kan du lide at køre truck? 
Så er vores lager logistik uddannelse sikkert 
noget for dig.

Send en mail til tommyl@versalift.dk med 
din kontaktinfo. Så kontakter vi dig

Uddannelsen 
Fælles for uddannelsesforløbene er at de 
varer fra 2 år og inkluderer et skoleophold 
hvor du lærer om det der betyder noget for 
dig. 

Tjen penge mens du overvejer din 
fremtid 
Har du ikke helt besluttet dig for hvilken 
studieretning du skal vælge, er en lærlinge/
elevplads et godt valg. Her får du praktisk  

 
erhvervsindsigt samtidig med du tjener 
penge. En ren Win-Win! 

Kom på besøg inden du beslutter dig 
Kom og hils på os der arbejder her., og tag 
gerne mor, far eller bedste med og få en tur 
i en lift, mens vi snakker om dine mulighe-
der hos os. 

Vi får også brug for elever til andre afdelin-
ger, så tøv ikke med at kontakte os 

 
Send en mail til job@versalift.dk med 
hvilken retning du er interesseret i, sammen 
med din kontaktinfo. 

 
Vi glæder os til at møde dig/jer!
PS - Vi afvikler vores ferie i øjeblikket så du kan ople-
ve lidt længere svartider i sommerferieperioden.
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