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Lager- og logistikmedarbejder
IGU forløb
AMU-fag
Grundlæggende Detailhandel 48462
Lagerstyring og lagersammensætning

48337
Økonomi, ressourceforbrug og
logistik 48339

Forebyggelse af svind og tab i
detailhandlen 40330

IGU er en 2 årig uddannelse som
vekseluddannelse mellem praktik og
uddannelse. Uddannelsen er op til
20 ugers skoleundervisning og består
af ovenstående faglige kompetencer
indenfor butiks området, derudover
består skoleundervisningen af dansk.
Efteruddannelsesudvalget
indenfor Handel, Administration,
Kommunikation og Ledelse har
udarbejdet ovenstående forslag
til 8 ugers faglig uddannelse, med
tilhørende jobfunktioner.
Indholdet i den resterende
undervisning i dansk aftales med den
enkelte skole. Alle AMU uddannelser
er forlænget med 25% i forhold til
forløbet for målgruppen med specielle
adgangsforudsætninger for at nå
uddannelsens mål.
Kontakt Jobservice Danmark på
72 200 350, hvis du har spørgsmål til
IGU eller ønsker hjælp til at komme i
gang eller evt. den lokale erhvervsskole,
der udbyder AMU i IGU.
http://uim.dk/arbejdsomrader/Integration/
integrationsgrunduddannelsen

Uddannelsesforløbet til
lager- og logistikmedarbejder
for flygtninge og indvandrere
Uddannelsesforløbet til Lager og logistik medarbejder for
flygtninge og indvandrere medfører at medarbejderen
kan udføre grundlæggende arbejdsfunktioner i forhold til
butikkens varelager og logistik.
Gennem uddannelsesforløbet vil medarbejderen
blive uddannet indenfor købmandskab, salg, kunder,
varemodtagelse og lagerstyring. Efter uddannelsesforløbet
kan medarbejderen håndtere de mest gænge jobfunktioner i
forhold til butikkens varelager og logistik.
Konkrete jobfunktioner som Lager- og logistikmedarbejder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varemodtagelse
Kontrol ved varemodtagelse
Lagerstyring
Emballage håndtering
Oprydning
Varedisponering
Klargøring af varer til salg
Vareudlevering
Enkelte Lean Processer
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IGU uddannelsesaftale:
Et IGU-forløb aftales direkte mellem udlændingen og virksomheden og dermed som
udgangspunkt uden medvirken fra offentlige myndigheder.
I samarbejde med udlændingen skal virksomheden indgå en skriftlig aftale
om integrationsgrunduddannelse med en beskrivelse af, hvad den samlede
integrationsgrunduddannelse forventes at indeholde. Det skal beskrives, hvilke arbejdsområder
og funktioner udlændingen skal beskæftige sig med.
Aftaleparterne skal anvende en aftaleblanket om integrationsgrunduddannelsen.
Virksomheden og udlændingen udarbejder desuden en undervisningsplan. Udarbejdelse af
undervisningsplanen vil i praksis ofte ske i samarbejde med relevante uddannelsesudbydere.
Kontakt den nærmeste erhvervsskole.
Virksomheden skal senest en måned efter indgåelsen af aftalen indsende aftalen og
undervisningsplanen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Løn og godtgørelse:
I de perioder af IGU-forløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning,
modtager denne en uddannelsesgodtgørelse. Godtgørelsen svarer til den sats, udlændingen ville
have modtaget i integrationsydelse.
Da udlændingen modtager uddannelsesgodtgørelse i perioder med skoleundervisning, kan der
ikke søges om VEU-godtgørelse.
Kommunen yder desuden en godtgørelse for befordring til udlændinge i IGU-forløb.
Ansøgningen om befordringsgodtgørelse indgives til kommunen i forbindelse med ansøgning
om uddannelsesgodtgørelse.
Udlændinge ansat i praktik i en integrationsgrunduddannelse aflønnes med de
erhvervsgrunduddannelseslønsatser, der følger af en kollektiv overenskomst på det pågældende
faglige område, der er gældende på virksomheden.
Udlændingen skal betale a-skat og arbejdsmarkedsbidrag af lønnen fra en praktikvirksomhed.
Der betales a-skat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af uddannelsesgodtgørelsen.
Befordringsgodtgørelsen er skattefri. AMU-kurserne er fritaget for deltagerbetaling.

Kost og logi ved skoleundervisning:
Deltagere i et IGU-forløb kan i nogle tilfælde have behov for at modtage undervisning via et
AMU-tilbud, som er placeret langt væk fra den hjemkommune, hvor IGU-deltageren bor og/eller
har sit praktiksted. Der kan efter ansøgning foretages refundering af udgifter til kost og logi de
steder i landet, hvor uddannelsesdelen for IGU-deltagere er placeret langt væk fra praktikstedet.

Bonus til virksomheder:
En virksomhed, som har ansat en udlænding i et IGU-forløb, kan få udbetalt en bonus fra
staten. Der udbetales 20.000 kr. i bonus til virksomheden, når udlændingen har været ansat i 6
måneder, og yderligere 20.000 kr. efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.

