Guide:

Sådan ansætter du ingeniørstuderende i
praktikophold
Det indebærer et praktikophold:
Diplomingeniørstuderende har obligatorisk praktikophold som en del af deres uddannelse. Praktikken varer
20 uger, hvilket svarer til 100 arbejdsdage, og det er som regel på 6. semester. Ingeniørpraktikanter skal
som udgangspunkt have en minimumsløn på 13.700 kr. om måneden.
Mange virksomheder vælger at have konstante praktikopslag til ingeniørstuderende, som ikke specificerer,
netop hvad den studerende skal arbejde med. De vælger derimod, når de får gode ansøgninger, at finde det
rette sted i virksomheden til den studerende. Som praktikant er det meningen at den studerende skal fungere ligesom en normal ingeniør i virksomheden, blot med lidt mere hjælp – der behøver altså ikke at være ét
konkret projekt, der passer på tidsperioden, men man skal i stedet være forberedt på at inkludere dem i det
daglige arbejde.
Et opslag hvor du søger efter en studerende i praktik bør indeholde følgende:

Overskrift
Hold det kort. Fortæl det er et praktikophold, virksomhedsnavn, evt. afdeling.

Beskrivelse:
Beskriv først virksomheden, og hvorfor i er et attraktivt sted at være i praktik. Beskriv så hvad I får ud af praktikanter/hvorfor I gerne vil have en praktikant. Beskriv hvilke arbejdsopgaver praktikanten kunne få, og hvordan de bliver en del af hverdagen. Beskriv til sidst hvilke studieretninger i forestiller jer er relevante, og hvilke
kvalifikationer i gerne ser, at praktikanten har.

Fakta om virksomheden
Virksomhedens navn og adresse – hvis der er flere lokationer, så specificer hvor praktikopholdet vil tage
sted, eller om det er fleksibelt.

Kontakt i virksomheden
Beskriv hvordan man ansøger, hvad ansøgningen skal indeholde. Hvem skal det sendes til? Hvem kan man
kontakte med spørgsmål om praktik?.

Kontakt os hvis du har brug for hjælp
Tøv ikke med at tage fat os, hvis du har brug for hjælp. Får vi dine inputs kan vi også godt assistere med at
udarbejde teksten. Kontakt Asbjørn Lindsø fra Plastindustrien: 2689 3020 / al@plast.dk.
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