AS3 Employment – kort fortalt
AS3 Employment har specialiseret sig i jobrådgivning af ledige med vidt forskellige
baggrunde. Målet er at hjælpe mennesker videre i job og karriere. Vi har et
indgående kendskab til arbejdsmarkedets jobmuligheder, fordi vi er i tæt kontakt
med erhvervslivet.

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på
telefon 82 10 00 50 eller employment@as3.dk.

Samarbejde
Vi gennemfører forløb i samarbejde med landets jobcentre.

AS3 Employment er en del af AS3, som er en nordisk
koncern, der støtter virksomheder og mennesker gennem
forandringer. Læs mere på www.as3employment.dk
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Virksomhedspraktik

Information om virksomhedspraktik

Reglerne

Som virksomhed har du mulighed for at få en person i virksomhedspraktik.

•

Virksomheden skal godkendes som praktiksted af jobcentret. For at blive
godkendt skal der bl.a. være et rimeligt forhold mellem ansatte med og
uden tilskud.

•

Har personen som sit seneste job været ansat i virksomheden, kan den
pågældende ikke komme i virksomhedspraktik i samme virksomhed.

•

Personen må ikke begynde i praktikken, før alle papirer er på plads, og
jobcentret skriftligt har godkendt praktikpladsen.

•

Praktikperioden er på op til 4 uger for ledige dagpengemodtagere,
dog op til 8 uger hvis dagpengemodtageren som minimum har
en kort videregående uddannelse og ikke har haft arbejde efter
afsluttet uddannelse.Virksomhedspraktikken kan vare op til 13
uger for kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og
sygedagpengemodtagere.

•

Praktikanten er ikke omfattet af de samme overenskomstmæssige regler
som de fastansatte i virksomheden. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen
og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Virksomhedspraktik er for personer, der har behov for
•

en afklaring af deres beskæftigelsesmål

•

en afklaring af arbejdsevnen

•

en afdækning eller træning af deres faglige, sociale og sproglige kompetencer

En person i virksomhedspraktik kan have brug for at få afprøvet forskellige opgaver, og som
udgangspunkt er praktikken på fuld tid.
Din virksomhed har ingen lønudgifter i praktikperioden, da medarbejderen i perioden vil
bibeholde den forsørgelse, som pågældende hidtil har fået udbetalt.
En virksomhedspraktik kan også være en mulighed, når du søger nye medarbejdere, og kan
anvendes til at få afklaret den pågældendes kompetencer samt til at afstemme forventningerne hos såvel medarbejder som virksomhed inden en egentlig ansættelse.

En fordel for både din virksomhed og den ledige
•

Din virksomhed møder en potentiel ny medarbejder.

•

Den ledige kan prøve sig selv af inden for et konkret jobområde.

•

Din virksomhed og den ledige får mulighed for at undersøge, om der er potentiale for et
fremtidigt samarbejde.

•

Din virksomhed og den ledige kan få afstemt de gensidige forventninger, inden der indgås
en evt. ansættelsesaftale.

•

Din virksomhed skal hverken betale løn eller forsikring.

Yderligere information
Du kan få
flere
oplysninger hos jobcentret eller på www.jobnet.dk
Sådan
gør
du
Kompetenceprofilen tegner et samlet billede
På www.jobnet.dk kan du desuden hente blanketten ”AB 131”, som anvendes i forbinaf, hvem du er, og hvad du kan jobmæssigt.

delse med etablering af virksomhedspraktik.

Det kan være tidskrævende og omfattende at
udarbejde en kompetenceprofil, men det er
en effektiv investering i din
fremadrettede jobsøgningsproces.
Arbejdet vil hjælpe dig med at synliggøre
dine muligheder, og måske vil du endda
opleve en styrket selvtillid i takt med, at
billedet af, hvor meget du egentlig kan, bliver
tydeligere.
En kompetenceprofil består af tre elementer:
–– resumé
–– faglige kompetencer
–– personlige kompetencer

