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Læs mere om uddannelsen og find
ledige elevpladser på blivglarmester.dk

Hej spejder
Bliv glarmester

Glarmesterfaget giver dig
en masse muligheder for at
udvikle dine færdigheder og
skabe din egen arbejdsplads
•

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte:
Glarmesterskolen - EUC NVS

Glarmesterlauget

Audebo Skolevej 6b

Gothersgade 160, 2. th

4300 Holbæk

1123 København K

Få et alsidigt job og bliv en unik hånd-

Telefon 7229 0300

Telefon 3313 6510

værker med stor viden, som tænker

eucnvs@eucnvs.dk

info@glarmesterlauget.dk

kreativt og er præcis for at lave gode
glasløsninger.
•

Vær i kontakt med mennesker, brug dine
evner til at kommunikere og få ansvar i dit
arbejde.

•

Gode muligheder for at blive selvstændig.

Der er altid brug for glarmestre, så
glarmesteruddannelsen giver dig rigtig
gode jobmuligheder.

Bronzesponsor for

En uddannnelse, som er kreativ og
giver dig spændende udfordringer

FLAP

Midterside

Jobbet
Som glarmester kombinerer du teknisk viden med godt
håndværk. Afhængig af opgaven arbejder du på værksted,
på byggeplads eller ude hos kunder.
Med specialet glarmester kan du få job i virksomheder,
som arbejder med alle former for glas i bygninger, interiør
i boliger og ruder i biler – ofte i kombination med andre
materialer. Du er i direkte kontakt med kunderne og hjælper med at træffe de rigtige beslutninger.

Uddannelsen
Glarmesteruddannelsen varer 3½ - 4 år. Du veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleperioder på glarmesterskolen. Uddannelsen består af et grundforløb og
et hovedforløb, hvor du skal vælge mellem at specialisere
dig som glarmester eller alubygger.
Specialet glarmester:
Fokus på lave glasløsninger i bygninger og boligindretning
samt at renovere vinduer, lave indramninger og bilruder.

Med specialet alubygger vil du især arbejde i virksomheder, der laver og monterer døre, vinduer og facader i glas
og aluminium. Du er f.eks. med til at bygge facaden på et
moderne højhus eller lave avancerede tagkonstruktioner.
Med moderne funktionsglas kan man kontrollere lys, lyd,
sikkerhed, brand og energi i en bygning. Uanset speciale
har du stor viden om materialernes egenskaber og ved,
hvilke opgaver de forskellige typer glas egner sig til. Din
viden sikrer, at den rigtige løsning bliver valgt.
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Gode jobmuligheder og mulighed
for efteruddannelse
Der er altid brug for glarmestre, så glarmesteruddannelsen giver dig gode jobmuligheder.
Uddannelsen som glarmester giver dig også mulighed
for at videreuddanne dig eksempelvis til bygningskonstruktør eller ingeniør.
Drømmen om et liv som selvstændig kan også starte
med en glarmesteruddannelse.

Lønnen
Når du har en uddannelsesaftale med en glarmestervirksomhed, er du allerede fra første dag sikret en
langt højere løn, end hvis du er på SU – og lønnen
stiger, jo længere du er i lære.
Med den aktuelle sats pr. marts 2022 er mindstelønnen for en glarmesterelev kr. 11.117 pr. måned og efter
2½ år er lønnen kr. 18.889. Til sammenligning er den
højeste SU-sats i 2022 på kr. 6.397.

Specialet alubygger:
Fokus på at planlægge, fremstille og montere facade- og
tagkonstruktioner i aluminium.
Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Skolen
Glarmesterskolen ligger i Audebo nær Holbæk. Her går
alle glarmesterelever fra hele landet. Skoleopholdet er en
god mulighed for socialt samvær og erfaringsudveksling
med andre elever og lærerne.
Som glarmesterelev kan du bo på skolehjemmet ved
Glarmesterskolen.
Læs mere om skolen på eucnvs.dk

Læs mere på
blivglarmester.dk

