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muligheder

Ordinær praktikaftale
En ordinær praktikaftale er en elevplads i
en virksomhed, hvor virksomheden betaler
din løn. Hvis du har en underskrevet aftale
med en virksomhed, er du automatisk
berettiget til en plads på grundforløbet.

Kort aftale
En kort aftale dækker GF2 samt minimum
første praktik periode og første
skoleperiode på trin 1 (Tekstil og
beklædningsassistent).

En ordinær aftale dækker dit GF2 forløb
samt minimum trin 1 (Tekstil og
beklædningsassistent).

Hvis du ikke forlænger din praktikaftale
eller har en ny aftale er der mulighed for at
færdiggøre din uddannelse i vores
praktikcenter.

Hvor og
hvordan kan
man søge?
Praktikpladsen.dk

gtilp.dk – ”Guiden til praktikplads”

På praktikpladsen.dk kan du se alle de
virksomheder der er godkendt til
uddannelsen. Hvis virksomheden ikke
findes på listen, betyder det ikke at den
ikke kan godkendes. Kontakt skolen herom.

På hjemmesiden gtilp.dk kan du finde en
masse gode råd til, hvordan man søger en
praktikplads, hvad man siger til jobsamtale,
mm.

Du kan søge i alle virksomheder, der har
relation til tekstil eller beklædningsbranchen. Som udgangspunkt, så skal du
gå i gang med at søge en praktikaftale. Vær
gerne kreativ og brug dit netværk.

CV
Når du søger en praktikaftale, skal du
medsende dit CV:
En beskrivelse af alt hvad du har lavet
Din skolegang, sport og fritidsjob osv.
Vores virksomhedskonsulent bruger dit CV
og din ansøgning til at hjælpe dig med at få
en praktikaftale.

Dit netværk
Når du søger praktikaftale, er det en god
ide at kigge på dit netværk. Kender du én
der har kontakt til branchen, eller har hørt
noget fra én, som du kan kontakte. Brug
alle de kontakter du har, også selvom du
synes det er underligt at spørge om. Det
handler om at DU er på jagt efter en
praktikaftale.

Det er altid godt af få erhvervserfaring i
form af fritidsjob før du søger ind på
uddannelsen.
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Kontakt

Virksomhedskonsulent
Vores virksomhedskonsulent arbejder
udelukkende på at etablere praktikaftaler til
beklædningshåndværker uddannelsen.

Hvis du mangler hjælp og vejledning
omkring praktiksøgning, kontakt
nedenstående:

Hvis du selv har fundet en virksomhed, som
er interesseret i at ansætte dig, så vil det
også være virksomhedskonsulenten der
hjælper med alt det praktiske omkring
aftalen.

Kontakt:
Susanne Oversø, Virksomhedskonsulent:
suov@via.dk
Tlf: 8755 0566
Inger Harter, Praktikcenter koordinator:
igh@via.dk
Tlf: 8755 0568

