
Motorcykel 
Virksomheds Praksis Administrator
En uddannelse, som dækker hele virksomheden specielt tilrettelagt for 
motorcykelbranchens udøvere. 

Her er fem gode grunde til at tage uddannelsen:

1.  Du sikrer dig et højt fagligt niveau.
2.  Du skræddersyr dine kompetencer.
3. Du får fornyelse og kræfter til en kompliceret fremtid.
4.  Du får opdateret viden.
5. Du sikrer dig selv ved at være attraktiv på arbejdsmarkedet.

i samarbejde med



Hvorfor denne uddannelse?
CELF har fået henvendelser fra branchens værksteder og brancheforeningen MFF om mulig-
heden for at gennemføre en bred uddannelse målrettet fastholdelse af kommende og nuvæ-
rende medarbejdere inden for gældende lovgivning. Vi har i bekendtgørelse om erhvervsud-
dannelser, § 15, fundet den lovmæssige mulighed for at tilbyde det individuelle tilrettelagte 
uddannelsesforløb. 

Uddannelse gennemføres som individuelt tilrettelagt forløb. Den er et nyt skræddersyet til-
bud til motorcykelbranchen og til den, der gerne vil have en bred faglig uddannelse, som er 
målrettet betjening og fastholdelse af kunderne, salg i butik, mersalg i butik og værksted til 
den enkelte kunde, lagerstyring, virksomhedsøkonomi og organisering, personalepleje, repa-
ration og produktion af komponenter og motorcykelteknik på specialistniveau. Uddannelsen 
kalder vi i daglig tale ”Motorcykel VPA”.

Eksempel på et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb:
Forløbet indeholder elementer fra: Smedeuddannelsen, Lager og logistikoperatør, Detailhan-
delsuddannelsen og Mekaniker- og Motorcykeluddannelserne. Det er en kombination imel-
lem det handelsmæssige og det teknisk faglige og er dermed skræddersyet til den enkelte 
lærling og mester. 

Varigheden er 2 år. 

Der er to indgangsveje til forløbet:
1. Afsluttet grundforløb for mekanikere
2. Tilsvarende kompetencer opnået gennem job og uddannelse.

Uddannelsesforløbet foregår som en vekseluddannelse mellem praktik i virksomheden og 
20 ugers skoleophold fordelt på 10 ophold. Uddannelsen afsluttes med eksamen.

Skoleopholdene gennemføres i perioden medio november til medio februar.

Fag
■  Termisk sammenføjning
■  Maskinelbearbejdning
■  Måleteknik
■ Teamwork og arbejdsplanlægning 
■  Salg og markedsføring 
■  Personligt salg 
■  Administration i indkøb 
■  International handel (Import og eksport)
■  Logistikstyring, organisation og økonomistyring 
■  Lean-kortlægning af værdistrøm 
■  Vareeksponering og salgsaktiviteter 
■  Produktkendskab 

■  Kundebetjening og kundepleje 
■  Stresshåndtering og konfliktbehandling 
■  Fejlfinding på elektriske systemer 
■  ABS bremser og ASR anlæg 
■  Tændingssystemer 2 
■  Indsprøjtningssystemer 2 
■  Motorstyring, komplekse systemer 
■  Skadesanalyse og dokumentation 
■  Klargøring til syn
■ Teknisk innovation



Praktiske oplysninger
Undervisningen foregår på CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster, 
Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F.

Skolehjem
Der er mulighed for at bo på skolehjem i Nykøbing Falster - hvis eleven har mere end 5 kvar-
ters rejsetid med offentlige transportmidler. 

Refusion fra AER
Lærlingeløn og transportomkostninger i forbindelse med skoleophold refunderes af AER ef-
ter gældende regler.

Praktikpladspræmie
AER udbetaler præmie og bonus til arbejdsgivere, over en 2-årig periode. 
 

Er der behov for yderligere oplysninger kontaktes: 
Jørgen Hansen, Markedskonsulent CELF 61 63 28 81 

Hugo Rasmussen, Projektkoordinator, tlf. 21 60 03 82


