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Bliv kontorelev i politiet



Alsidige opgaver i en 
spændende organisation
Som kontorelev i politiet er du en del af en organisation, der spiller en vigtig rolle i samfundet, og 

dine opgaver er med til at understøtte politiets arbejde. 

Når du hjælper med tjenesteplanlægningen, er du med til at sikre, at det rette antal betjente er på 

arbejde på de rigtige tidspunkter. Og når du er med til styre rekrutteringsprocessen af et stort 

antal it-specialister, bidrager du til politiets indsat for at arbejde mere data- og analysebaseret. 

Du kommer til at prøve kræfter med mange forskellige arbejdsopgaver og -områder. Alt fra generel 

administrativ sagsbehandling inden for områder som HR, efterforskning og anklagemyndighed til 

opgaver inden for økonomi, indkøb og kommunikation.

Strukturerede rammer for en 
god og solid uddannelse
Vi tilbyder dig et alsidigt og udviklende uddannelsesforløb. I løbet af dine to kontorelevår i politiet 

kommer du rundt i tre til fem forskellige afdelinger og får dermed et bredt indblik i politiets 

opgaver i samfundet og hele det understøttende administrative set-up. 

Vi sørger for en god og solid uddannelse i velstrukturerede rammer, hvor din faglige og personlige 

udvikling er i centrum. Du har en elevansvarlig, der følger dig i hele forløbet. Og så bliver du en del 

af et stærkt og socialt elevhold med både 1. og 2. års elever.

I nogle kredse tager du på studietur med resten af dit elevhold som en del af din uddannelse.

Sådan kan et 
kontorelevforløb se ud
Her er et eksempel på et elevforløb hos Midt- og Vestsjællands Politi. Alt efter hvor i politiet, du 

bliver ansat, kan dit forløb ser anderledes ud.
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I løbet af de fire skoleforløb undervises du blandt andet i forvaltningsret, kommunikationsteori, 

psykologi & samarbejde, virksomhedskultur, dataindsamling og forandringsprocesser.



To år i rivende udvikling
Katja Munk Aarøe er kun lidt over halvvejs med sit forløb som 

kontorelev i Midt- og Vestsjællands Politi, men har på det første år 

allerede haft fingrene i mange forskellige opgaver. Som den første 

del af sit forløb, sad Katja i servicecenteret, hvor hun tog i mod 

114-opkald fra borgerne. En udfordrende, men lærerig opgave.

”I starten havde jeg en vejleder ved min side, hvilket betød, at jeg 

hurtigt begyndte at få mere og mere styr på sagerne. Inden længe 

kunne jeg selv hjælpe borgere med henvendelser om alt fra biltyveri 

til tabte punge.”

Katja fandt hurtigt ud af, hvor vigtigt det er at kunne sætte sig i 

borgerens sted, men samtidig kunne opretholde den professionelle 

dialog og have styr på fx lovgivning og procedurer. En struktureret 

tilgang til arbejdet blev afgørende for Katja, da hun ofte skulle 

overlevere sager til sine kolleger eller pludselig fik opkald, som hun 

ikke havde prøvet før.

”Det fedeste ved at være ved politiet er, at man får lov til at prøve 

noget forskelligt, og at man ikke er i tvivl om, at man arbejder i 

politiet. Når fx store politisager kører, eller Danmark bliver ramt af 

en storm, kan jeg mærke det i mit arbejde.”

Et stærkt sammenhold
Som kontorelev i politiet bliver man gennem sit forløb ansat flere 

forskellige steder. Katja var efter sin tid i servicecenteret seks 

måneder i anklagemyndigheden, hvor hun blandt andet var med til at 

digitalisere retssager. Noget hun hurtigt blev ekspert i.

Katja mener selv, at hun har gennemgået en stor udvikling i sin tid hos 

politiet, hvilket hun særligt tilskriver den sammensatte og varierede 

uddannelse. Men uanset, hvor hun er ansat, eller hvilke opgaver hun 

har, så er der dog altid noget, der går igen.

”Det bedste ved politiet er og bliver kollegerne, der altid hjælper til, 

hvis jeg har spørgsmål. Der er et helt særligt sammenhold herinde, 

der gør, at man som kontorelev føler sig på lige fod med sine kolleger.”
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Lyder det som noget for dig?

Læs mere på politi.dk/job-i-politiet

http://politi.dk/job-i-politiet

	VÆR MED TIL AT HOLDE STYR PÅ SAGERNE 
	Alsidige opgaver i en spændende organisation 
	Strukturerede rammer for en god og solid uddannelse 
	 Sådan kan et kontorelevforløb se ud 
	To år i rivende udvikling 
	 Et stærkt sammenhold 





