
At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

DIN 
VIRKSOMHEDS-
PRAKTIK

Din vej til afklaring og opkvalificering til job



Der er brug for dig
5 grunde til, du skal i virksomhedspraktik.

• Praktik er den bedste jobsamtale
• Praktik er vejen til job
• Praktik giver kompetencer til dit cv
• Praktik styrker dit netværk
• Praktik giver dig mulighed for at afprøve brancher

Typiske oplysninger til virksomheder
• Længde på praktik
• Sygeårsag/barrierer (ikke et krav, at virksomheden skal vide det)
• Formålet med praktikken (raskmelding til A-kasse/job, opkvalificering,  

udvikling af arbejdsevnen)
• Skånehensyn
• Forventet antal timer til start – aftal med din sagsbehandler



Tilgang/indgang
Forslag til tilgang/indgang til praktik ved fysisk møde eller telefonsamtale

Jeg hedder __________________ og ringer vedr. en praktik i Jeres virksomhed

Hvem skal jeg tale med, hvis jeg søger en praktik som ____________________

Ved kontakt med rette person i virksomheden
Jeg kan forstå på din kollega, at jeg skal tale med dig vedr. en praktik i Jeres/din 
virksomhed

Jeg er ledig/sygemeldt (evt. oplys årsag) og er nu klar til at komme i praktik med 
henblik på at blive raskmeldt/afklaret

Jeg søger en praktik med forventet varighed af _____________ uger

Mine skånehensyn er _______________________________________________

Jeg forventer at kunne starte på _______ timer om dagen, _______ dage om ugen

Jeg forestiller mig, jeg kan udføre følgende opgaver ________________________

____________________  men er også åben overfor andre opgaver

Jeg beder min jobkonsulent _________________________________________ 
om at kontakte dig. 

Hvad er dit telefonnummer ___________________________ 

og din mail ________________________________________

Bemærk; En virksomhedspraktik er uden lønudgift for virksomheden.
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Med denne folder har du fået inspiration og ideer til at skaffe din praktik.

Det er aftalt at du nu
Sæt x:

går i gang med at finde din praktik

at du kontakter  _________________________ når du har fundet en praktik 

på tlf. _________________ eller mail ________________________________

at du kontakter __________________________________________________ 

senest d. ______________________________________________________

andet _________________________________________________________

Jeg har kontaktet flg. virksomheder:        Resultat af kontakt:


