Murer

Flisemurer

Løft din faglighed til
et højere niveau
Deltag i Talentcamp på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
i uge 27, og giv dig selv kompetencer til fremtiden.
Vil du gerne sætte barren højt i din elevuddannelse? Så er det nu, du skal gribe chancen!
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Talentcamp
Murer/flisemurer

MÅLGRUPPE
Talentcamp er for dig, der har færdiggjort GF2.

STED
Undervisningen foregår i værkstederne på Herningsholm Erhvervsskole &
Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning.

INDHOLD
Talentcamp 2022 er for dig, der vil være endnu bedre
til murer og/eller flisemurerfaget og træne dit talent og
dyrke dit fag.
Du får mulighed for at fordybe dig i dit fags faglige principper og metoder. De dygtige faglærere og murernes
officielle Skills Danmark-landstrænere, som underviser
på Talentcampen, har øje for at udvikle unge mennesker
til at nå deres fulde potentiale. Du får derfor masser af
inspiration og udfordrende opgaver.
Opgaverne på Talentcampen er på flere niveauer, så
der er muligheder for at blive udfordret, hvad enten du
træner til den næste Skills-konkurrence eller bare gerne
vil fordybe dig i murerfaget.
På campen vil du møde elever fra hele landet inden for
forskellige uddannelser. I løbet af ugen vil du opleve et
helt særligt socialt sammenhold, som er med til at give
dig en oplevelse ud over det sædvanlige.

PROGRAM
Finder du på www.herningsholm.dk/
talentcamp.

PRIS
Undervisningen er gratis. Talentcampen fungerer som erhvervsrettet
påbygning, så din virksomhed kan få
lønrefusion, imens du er af sted.

PRAKTISK INFO
Under camp’en kan du bo på vores
skolehjem, og om aftenen er der forskellige spændende aktiviteter. Der
er gratis fuld forplejning og overnatning.

TILMELDING

VA R I G H E D
Uge 27 - fra mandag den 4. juli kl. 10 til fredag den
8. juli kl. 13.

Du tilmelder dig Talentcamp på:
www.herningsholm.dk/talentcamp
senest mandag den 20. juni 2022.

MERE INFO

KIM HOUGÅRD OLESEN
UDDANNELSESLEDER - MURER
M KIO@HERNINGSHOLM.DK
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