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Hvorfor blive kontorelev
hos Region Syddanmark i Vejle?

Vi har brug for dine kompetencer
Region Syddanmark er den største arbejdsplads i Syddanmark med mere end 26.000
ansatte. Langt de leste arbejder inden for
sundhedsområdet på én af vores ire sygehusenheder. Andre arbejder på vores sociale
botilbud eller i psykiatrien. Mere end 700
medarbejdere arbejder i regionshuset i Vejle,
der er regionens hovedsæde.
For at kunne levere en service i absolut topklasse har vi brug for medarbejdere med
mange forskellige uddannelser og kompetencer. Det er afgørende for regionen at være
en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække
og fastholde dygtige medarbejdere, der kan
yde en god service til borgerne og dine andre
kolleger.

Udover at du efter endt uddannelse har
mulighed for både at søge arbejde i den
offentlige som private sektor, har du også
mulighed for at læse videre. Din uddannelse
kan være et springbræt til at læse videre til
fx kommunom eller administrationsbachelor
efter din elevtid.
Kommunom er en videreuddannelse for
ansatte i kommuner og regioner. Den består
af en fællesdel, en specialedel målrettet forskellige faggrupper samt et afgangsprojekt.
Administrationsbachelor er en 3½ år lang
uddannelse bestående af en grunddel på
2 år og en specialisering på 1½ år. Uddannelsen indeholder en 4 måneder lang praktik
og afsluttes med et bachelorprojekt.

Mulighederne er dine
Elevtiden varer 2 år og der skal gennemføres
3 skoleperioder. Du får en bred og alsidig uddannelse med praktik i tre forskellige
afdelinger med spændende, selvstændige
og varierende arbejdsopgaver, hvor du får
mulighed for at udvikle dig selv – både
personligt og fagligt. Vi tilbyder rammerne,
men det er dig, der fylder dem ud.

Hvem er du?
Er du en af vores nye kontorelever, har du
ikke bare en god eksamen, hvor du har bestået bestemte grundfagsniveauer, men også
lyst til et administrativt arbejde.

Du vil som elev hos os få mulighed for at
komme på forskellige relevante kurser. Dette
er med til at styrke dine kompetencer, som du
kan bruge i fremtiden, og du bliver stærkere
på netop det område, du arbejder med.

Du får en travl hverdag i en stor offentlig
virksomhed, hvor du i samråd med din elevansvarlige planlægger dine opgaver og udfører administrativ sagsbehandling. Du vil
daglig have kontakt med dine kollegaer, hvor
borgerkontakt er begrænset. Du vil desuden
få kendskab til mange rutiner, systemer og
andre opgaver.

Elevpladsen giver dig et godt afsæt, hvad
enten du fortsætter hos os, eller søger videre
efter uddannelsen.
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Du er nysgerrig efter nye opgaver, men du er
også med på, at rutiner er en del af arbejdsdagen

Lige muligheder for alle
I regionshuset tager vi gerne vores del af
ansvaret for at gøre samfundet bedre. Og
det gør man nu engang bedst, når alle ikke
er ens og enige.

Derfor er vi åbne for alle uanset køn, race og
religion. Og derfor vil vi fremme lige muligheder, så vi opfordrer personer med dansk
såvel som anden etnisk baggrund end dansk
til at søge elevplads og job hos os.

Gode idéer trives bedst i forskellighed og
mangfoldighed. Medarbejdere med forskellig
baggrund ser forskelligt på tingene.

❚ FA K TA
Region Syddanmarks hovedsæde
ligger i regionshuset i Vejle,
hvor der er mere end 700 medarbejdere ansat.
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Elevernes egne historier
Region Syddanmark er en rigtig stor arbejdsplads med mange medarbejdere, hvilket
betyder, at du hele tiden har noget at lave.
Som elev vil du komme igennem tre afdelinger, som du selv er med til at ønske. I hver
afdeling vil du blive præsenteret for en bred
variation af opgaver, og det er med til at give
dig nogle stærke kompetencer til din fremtidige karriere. Der er ingen grænse for læring,
hvis man også selv viser initiativ.

❚ N AN N A E N E VO L D · 1 . Å RS E LE V

Mit navn er Nanna Enevold, jeg er 20 år og
1. års elev ved Region Syddanmark.
Jeg er handelsstudent og har altid vidst, at
jeg skulle arbejde med noget i forhold til administration. Da jeg så Region Syddanmarks
opslag som kontorelev, synes jeg, det passede
godt til, hvad jeg ønskede. Dét at uddannelsen er en kombination af teori og praktik
tiltrak mig helt vildt, og så lød det også bare
til at være en rigtig god arbejdsplads. Efter
jobsamtalen var jeg ikke i tvivl om, at det var
et sted, jeg kunne se mig selv og ønskede at
blive en del af.

Ved Region Syddanmark er der stor tiltro til
den enkelte elev, og man får lov at sidde med
meget ansvar. Arbejdspladsen gør virkelig
meget ud af, at os elever har det godt og
arrangerer meget for os i form af seminarer,
konferencer, kurser m.m. Vi bliver virkelig
taget hånd om, og der er altid råd at hente.
Vi har et godt elevteam bestående af både
1. – og 2. årselever, hvilket giver en god sparring og et godt fællesskab.
Hvis du kan lide at have ansvar og ønsker at
blive en del af en pulserende og god arbejdsplads, hvor der samtidig er et godt elevteam,
så er det Region Syddanmark du skal vælge.

Hvis du kan lide at have ansvar og ønsker at blive en del af en
pulserende og god arbejdsplads, hvor der samtidig er et godt elevteam,
så er det Region Syddanmark du skal vælge.
SIDE 6

sted, med de bedste forudsætninger for min
fremtid. Det handler ikke bare om at blive
kontorelev, det handler om at blive bedst
klædt på som kontorelev og føle sig godt tilpas i de rammer man er i, og der har Region
Syddanmark ikke svigtet. Jeg er blevet en del
af et fantastisk team, jeg sidder med mine
egne opgaver, jeg har selv korrespondance
ud til de ansatte, og hjælpen er der altid, hvis
man har brug for det.

❚ AL E X MA DS E N · 1 . Å RS E L E V

Mit navn er Alex Madsen, jeg er 26 år og 1. års
elev hos Region Syddanmark.
Jeg er uddannet Konstabel i forsvaret, men
har prøvet mange forskellige brancher, da
jeg aldrig rigtig har fundet noget, der kunne
holde på mig. I min søgen på det job som
passer bedst til mig som person, så faldt jeg
over uddannelsen til kontorassistent. For mig
handler det om, at jeg har en stille arbejdsplads, hvor jeg kan koncentrere mig om mit
arbejde, uden høj musik eller larm i lokalet.
Det har også været vigtigt for mig, at det ikke
var fysisk hårdt, og at det er i trygge rammer,
da min hobby i fritiden kræver en fysisk hård
performance.
Da jeg læste opslaget fra Region Syddanmark,
var jeg ikke i tvivl om at det var det bedste

Ansvar og initiativ er også en stor del af
hverdagen, især nu med hjemsendelser. Min
elevansvarlig giver mig fuldt ansvar for de
opgaver jeg bliver pålagt, og det er med til
at skabe en mere spændende hverdag, for i
sidste ende så er det en selv, der bliver taget
fat i, hvis der skulle være spørgsmål til resultatet. Ud over det store ansvar man får, så er
det også fedt, at der er mulighed for at vise
initiativ, og komme med input til opgaveløsningen, så man ikke sidder og kigger og siger
”Ok”, hvis man faktisk kan løse opgaven på en
bedre måde, eller en hurtigere måde. Der er
de bedste muligheder for at vise, hvad man
kan, når man er elev ved Region Syddanmark,
og ansvar og initiativ er 2 vigtige ting, som
virkelig kan rykke grænser.
Jeg har aldrig fortrudt valget om at blive
kontorelev hos Region Syddanmark, trods den
hårde tid med hjemsendelse pga. COVID-19.
Det har kun gjort mig stærkere og mere
sikker i mit valg. Jeg er sikker på, at Region
Syddanmark var det rigtige valg for mig, og
det er jeg sikker på det også bliver for dig.

Jeg har aldrig fortrudt valget om at blive kontorelev hos Region
Syddanmark, trods den hårde tid med hjemsendelse pga. COVID-19.
Det har kun gjort mig stærkere og mere sikker i mit valg.
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Elevernes egne historier
Ved Region Syddanmark bliver man en del af
en stor organisation, hvor man får mulighed
for at udvikle sig både fagligt og personligt.
Man kommer rundt i 3 forskellige afdelinger i
løbet af sin elevtid, så man får et godt indblik
i, hvad det vil sige at arbejde ved Region Syddanmark, og man kan derved få det optimale
ud af sin uddannelse.
Ved Region Syddanmark er der plads til alle,
og der bliver taget super godt hånd om dig,
både af de elevansvarlige rundt i de forskellige afdelinger og alle de andre medarbejdere.
Man føler sig hurtigt som en del af arbejdspladsen.
❚ METTE MARIE BIERRINGS KNUDSEN · 2. ÅRS ELEV

Mit navn er Mette Marie Bierrings Knudsen,
jeg er 25 år og 2. års elev ved Region
Syddanmark.
Efter at have arbejdet inden for butiksbranchen i 6 år, trængte jeg til at prøve kræfter
med noget nyt. Jeg havde længe gået og
overvejet at søge som kontorelev, og blev kun
mere bekræftet i mine overvejelser, da jeg
læste Region Syddanmarks stillingsoplag.
Både arbejdsplads, og de muligheder man
får som elev, lød til at være det helt rigtige
for mig.

Som elev får man også god mulighed for at
få et tæt bånd til de andre elever i Region
Syddanmark, da der både bliver arrangeret
kurser, konferencer og meget mere, som man
har rig mulighed for at deltage i.
Hvis du ønsker en rigtig god arbejdsplads,
hvor der er plads til at være sig selv og stor
fokus på din uddannelse, så er Region Syddanmark det helt rigtige sted.

Ved Region Syddanmark er der plads til alle, og der bliver taget super
godt hånd om dig, både af de elevansvarlige rundt i de forskellige
afdelinger og alle de andre medarbejdere.
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Hos Region Syddanmark vil du ikke komme til
at sidde på ét kontor hele vejen igennem din
uddannelse. Igennem dine 2 år kommer du
til at sidde i 3 forskellige afdelinger. Dvs. du
får en bred faglig viden omkring regionens
arbejdsområder. Derudover får man også
mulighed for at komme på nogle forskellige
kurser, som kan være med til at styrke dig nu,
men også i fremtiden. Ved Region Syddanmark mærker man hurtigt, at vi som elever
bliver lyttet til og får lov til at få arbejdsopgaver på egen hånd, og dermed også få et
ansvar for arbejdsopgaverne. Dine kolleger
er rigtig søde, og hjælper dig til at din læring
bliver så stor som mulig.
❚ F R E DER I KKE E L L EGA A RD STOR M · 2 . ÅR S E LE V

Mit navn er Frederikke Ellegaard Storm,
jeg er 21 år og 2. års elev ved Region
Syddanmark.
Da jeg blev student, havde jeg planer om,
hvad jeg skulle viderelæse til. Senere fandt
jeg ud af, at jeg fungerer bedst ved at have
”teorien” i hænderne og begyndte at kigge
nærmere på kontorelev, og hvad jobbet
egentligt indebærer. Det fangede mig rigtig
meget. Da jeg så stillingsopslaget fra Region
Syddanmark, virkede det som en arbejdsplads
med mange forskellige arbejdsopgaver, rig
mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt og så vil jeg sidde med ”teorien” i
hænderne. Fra første samtale vidste jeg, at
her ville jeg rigtig gerne være, fordi kemien
var der, og jeg kunne mærke det var en rigtig
god arbejdsplads at være elev i.

Vi er samtidig også så heldige at have et godt
elevteam, som er med til at skabe et rigtig
godt fællesskab, og som altid er der for at
lytte til, hvad vi har at sige og svarer også
rigtig gerne på ens spørgsmål.
Hvis du gerne vil have et arbejde, hvor du får
tildelt ansvar og samtidig udvikler dig fagligt
og personligt, så vil Region Syddanmark være
den helt rigtige arbejdsplads for dig. Du får en
spændende hverdag med mange forskellige
arbejdsopgaver og gode kollegaer, som altid
er der til at hjælpe dig.

Vi er samtidig også så heldige at have et godt elevteam, som er med til
at skabe et rigtig godt fællesskab, og som altid er der for at lytte til,
hvad vi har at sige og svarer også rigtig gerne på ens spørgsmål.
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Personaleforhold
I Region Syddanmarks hovedsæde vil vi have
de bedste medarbejdere. Her inder du en
række eksempler på, hvorfor det kan være
lidt bedre at være elev hos os.

Ferie/fri
Når du starter ansættelsesforløbet som
kontorelev 1. september har du fuld ferie
med løn i 5 uger. 6. ferieuge optjenes til
afholdelse året efter pr. 1. maj.

Løn
Som kontorelev i regionen er du dækket af
overenskomst mellem HK/KOMMUNAL og
Danske Regioner.

Der gives fri med løn til læge-/tandlægebesøg.

I 2021 er lønnen for 1. års elev 13.933,40 kr.
pr. mdr. og for 2. års elev 14.664,84. kr. pr.
mdr.

Kantinen
Vores kantine serverer hver dag billige
buffeter med varme og kolde retter af friske
og sunde råvarer samt et bredt udvalg af
drikkevarer.

For voksenelev over 25 år er lønnen 21.018,46
pr. md. plus pensionsordning, hvor det samlede bidrag udgør 12,5 %.

Feriehuse
Du kan leje en af Feriefondens 56 ferieboliger – heraf 7 i udlandet.

Flextid
Der skal være plads til både arbejdslivet og
privatlivet. Du aftaler dine mødetider
med din elevansvarlige fra praktikstedet.
Arbejdstid
Din arbejdstid er 37 timer om ugen, hvilket
svarer til 7,40 timer pr. dag.
Arbejdstiden er mandag–torsdag fra
8.00-15.30 og fredag fra 8.00–15.00.
Arbejdstiden på 37 timer inkluderer ½ times
betalt frokostpause.
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