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Borgerens navn: 

Fødselsdato: Fødselsland: 

Afklaringssted (virksomhed): 

Erhverv: 

Faglige kompetencer 

Angiv medarbejderens arbejdsopgave(r) i virksomheden og angiv det aktuelle niveau for medarbejderens udførelse af funktionen. Arbejdsopgaver 
kan fx være varekendskab, varemodtagelse, vareopfyldning, varebestilling, kundebetjening, murværkskonstruktion, pudsearbejde og 
overfladebehandling, fugearbejde, gulv- og flisearbejde, servering og udlevering af mad, identifikation af symptomer, genoptræning, vejledning til 
plejekrævende borgere, samtale med borgere eller lignende. 

Arbejdsopgave 1: Niveau: 

Arbejdsopgave 2: Niveau: 

Arbejdsopgave 3: Niveau: 

Arbejdsopgave 4: Niveau: 

Arbejdsopgave 5: Niveau: 

Afklaringen skal finde sted inden for følgende branche og/eller uddannelse: 
Studie eller uddannelse: 

Fagområde eller test: 

Evt. kommentar: 

Almene kompetencer 

Angiv medarbejderens almene kompetencer i forhold til de anførte arbejdsfunktioner. 

IT-kompetencer 
IT-generelt: 
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Matematik og regnefærdigheder 
Har den for arbejdsfunktionerne nødvendige matematiske forståelse og regnefærdigheder: 

Arbejdstilrettelæggelse 
I stand til at tilrettelægge og planlægge sine arbejdsopgaver hensigtsmæssigt: 

Forståelse for hygiejne og sikkerhed 
Har (den nødvendige) forståelse for den påkrævede sikkerhed og hygiejne samt håndtering af redskaber: 

Arbejdspladsforståelse 
Har (den nødvendige) forståelse for arbejdstid, arbejdstempo, interne regler, arbejdspladskultur, tidsregistrering, pauser 

og møder samt deltagelse i socialt liv med kolleger (fx frokostpause): 

Kommunikation 

I stand til at kommunikere på nødvendigt niveau med fx kunder, leverandører, kolleger: 

Evt. kommentar: 

Personlige kompetencer 

Selvstændighed 
Udviser den nødvendige selvstændighed i arbejdet: 

Stabilitet 
Udviser stabilitet i fremmøde og overholdelse af mødetidspunkter: 

Fleksibilitet 
Har den nødvendige fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaverne: 

Koncentration 

Har den fornødne koncentration i forhold til de anførte arbejdsfunktioner: 

Samarbejde 

Formår at samarbejde i nødvendigt omfang: 

Præsentabel 
Fremstår præsentabel i nødvendigt omfang: 

Ansvarsbevidst 
Udviser bevidsthed om sit ansvar i forhold til arbejdsopgaver: 
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Serviceminded 
Er serviceminded i nødvendigt omfang i forhold til arbejdsopgaverne: 

Evt. kommentar: 

Sproglige kompetencer 
Angiv her medarbejderens sproglige kompetencer i forhold til de anførte arbejdsopgaver. 

Evt. kommentar 

Øvrig udtalelse 

Evt. kommentar: 

Dansk:

Forstår
Taler
Læser
Skriver

Engelsk:

Forstår
Taler
Læser
Skriver

Forstår
Taler
Læser
Skriver

Forstår
Taler
Læser
Skriver
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Virksomhedsvurdering

Dato: Vurdering er foretaget af: 

Virksomhedens navn:

Kontaktperson: Tlf:

Evt. kommentar:

Myndighed 

Myndighedsnavn: 

For yderligere information: 
Kontaktperson: 

Tlf. Mail: 

Evt. kommentar: 

Mail:

Kompetencekort

Det udfyldte kompetencekort er gennemgået med     den

Evt. kommentar: 

http://www.cabiweb.dk/kompetencekort
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