
Unge på toppen er et målrettet  
jobtræningsforløb med henblik på  
arbejde eller uddannelse!

VIL DU GERNE VÆRE...
• Chauffør
• Lagermedarbejder
• Produktionsmedarbejder
• Håndværker
• Social- og sundhedassistent
• Rengøringsassistent

Måske vil du i gang med en erhvervs - 
uddannelse eller anden uddannelse?  
eller måske noget helt andet…

www.ungepaatoppen.dk

Vil du videre med dit liv?
- Vi tror på du kan!

Du skal være klar til at prøve 
noget nyt! Bliver du ved med at 

gøre det, som du hele tiden har 
gjort, så vil intet ændre sig.”



Unge på toppen er et enestående tilbud til dig, som gerne vil videre med dit liv  
- enten i form af job eller uddannelse. Det er et 26 ugers forløb, der er sammensat  
af tre forskellige fokusområder:

KOST OG MOTION 
Vi træner sammen i fællesskab hen imod et fælles mål. Det kan være en længere cykeltur over  
flere dage, duathlon, adventurerace eller lign. Du får sideløbende med træningen, viden om  
bl.a. kost, søvn, din krops opbygning og behov for restitution.

 PERSONLIG UDVIKLING
Vi arbejder hen imod et personligt udviklingsforløb, hvor vi vil undersøge, hvad der motiverer  
og interesserer lige netop dig. Vi kommer til at arbejde med dine udfordringer og sammen  
hjælper vi dig til at nå dine mål og komme videre med dit liv.

 VIRKSOMHEDSPRAKTIK
Over de seneste år har vi opbygget et solidt samarbejde med en række virksomheder i  
området, som mangler arbejdskraft. Med afsæt i dine tidligere jobmæssige erfaringer  
eller interesser forsøger vi at matche dig med en relevant virksomhed.

Virksomhedspraktikken kommer til at foregå i en virksomhed der har et behov for arbejds kraft. 
Virksomheden er indstillet på, at såfremt du gennemfører forløbet tilfredsstillende, så er der  
stor sandsynlighed for et job efter forløbet. I forløbet vægter vi fællesskab og sammenhold  
meget højt. Vi løfter og støtter hinanden gennem de hårde, men også positive oplevelser, 
der følger med projektet.
 
Kort sagt vil du opleve, at din krop og dit sind kommer i gang! 
Du vil udvikle en VILJE, som giver SELVTILLID, mod på livet og nye udfordringer.

Siden vi startede i 
2017, har vi fået over 
100 unge i job eller 
uddannelse. 

Vil du videre med 
dit liv, så skal vi nok 
hjælpe dig videre!”

Læs meget mere på www.ungepaatoppen.dk

Rune
Unge på toppen 2017

Blev efter en succesfuld 
praktikperiode ansat  
ved Frøslev Træ som  

produktionsmed-
arbejder.

Steffan  
Unge på toppen 2018

Startede efter en succes-
fuld praktikperiode i  

voksenlærer som last-
bilmekaniker hos MAN 

oktober 2018.

Patrick 
Unge på toppen 2019

Var i praktik ved Nagel 
og er efterfølgende 
startet på uddan-

nelsen som speditør 
ved Nagel.

Iben
Unge på toppen 2020

Var i praktik på et pleje-
hjem, og er efterfølgende 
startet på SOSU-uddan-

nelsen og har fået job som 
aføser på plejehjemmet.

Grib denne unikke 
chance for dig!


