Til virksomheden
der søger elever eller lærlinge

PRAKTIKCENTRET – ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Velkommen til praktikcentret

Roskilde Tekniske Skoles praktikcenter rummer elever fra femten forskellige uddannelser og bor på seks adresser i Roskilde og København.
Opholdet i praktikcentret betyder, at eleverne i stedet for at være i lære i en
virksomhed, arbejder i ”virksomheder” på praktikcentret. Eleverne skal under opholdet stadig være elevpladssøgende, og det hjælper praktikcentrets
medarbejdere dem med. Eleverne i praktikcentret bliver vurderet dagligt og
kravene er høje. Opholdets formål er at styrke elevens kompetencer, så de
bedre matcher virksomhedernes behov.
Praktikcentrets medarbejdere hjælper også virksomheder med at finde
elever/lærlinge samt med at blive godkendt til at have elever/lærlinge.

Der er visse dele af livet i en virksomhed, som det kan være svært
at få erfaring med i et praktikcenter, fx hvordan tonen, tempoet
og det sociale er inden for de forskellige brancher. Derfor er det
vigtigt, at eleven i løbet af sin praktiktid har kortere eller længere
ophold i en virksomhed. Allerbedst er det, hvis praktikcentereleven får mulighed for at lave en aftale med en virksomhed om at
færdiggøre uddannelsen i virksomheden.

Praktikcentret råder over en række værksteder i praktikcentret, hvor eleven
kommer til at arbejde med arbejdsopgaver, der ligner dem, man arbejder
med i en rigtig virksomhed. På værkstedet er det en erfaren håndværker,
der som undervisningsassistent eller instruktør sørger for oplæringen. Alle
instruktører og undervisningsassistenter har en relevant faglig baggrund
og erfaring fra branchen, som sikrer virksomhedstilgangen.

Søger du elev eller lærling?
Praktikcentret hjælper med at finde elever
og lærlinge til din virksomhed inden for:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anlægsgartner
Dyrepasser
Elektriker
Gartner
Industritekniker
Maskinsnedker
Mediegrafiker
Murer
Personvognsmekaniker
Smed
Snedker
Teknisk designer
Træfagenes byggeuddannelse (tømrer)
Vvs-energi

Praktikcentret tilbyder
Praktikcentret står klar til at hjælpe med
• Godkendelser
• Uddannelsesaftaler
• Find eleven
• Formidling af stillingsannoncer
• Tilrettelæggelse af skoleperioder
• Rundvisning på værksteder

Godkendelser

Som virksomhed skal I godkendes til at have elever/lærlinge ansat. Selve
processen er meget simpel, og vores konsulenter står klar til at hjælpe jer
med ansøgningen. Virksomheden kan også blive delvis godkendt, hvis I varetager en nichebeskæftigelse. Så kan I oplære en elev i en kortere periode.

Uddannelsesaftaler

Når den rigtige elev er fundet skal både elev og virksomhed underskrive en
uddannelsesaftale.
Uddannelsesaftalen er kontrakten mellem eleven og virksomheden og indeholder alle aspekter af ansættelsesforholdet inkl. lønforhold. Er I i tvivl
om udformningen af aftalen, hjælper vores konsulenter med dette.

Find eleven

Vores konsulenter kan hjælpe jer med at finde den rette elev/lærling til lige
netop din virksomhed. Vi har stort kendskab til eleverne på skolen og kan ud
fra jeres ønsker og kriterier finde den elev, der kan være den rette for jer. I
bestemmer naturligvis selv, hvem I ansætter.

Formidling af stillingsannoncer

Vi kan hjælpe med at formulere og formidle jeres stillingsannonce, så I
kommer bredt ud og rammer de elever, der søger en praktikplads inden for
jeres felt.

Tilrettelæggelse af skoleperioder

Skolen varetager planlægning og tilrettelæggelse af elevens skoleophold/
perioder. Eleven bliver automatisk indkaldt af skolen til skoleperioderne.
Skolen kan også være behjælpelig med spørgsmål omkring skoleophold
samt rådgivning om hvilke andre tekniske skoler, der udbyder enkelte fag
under hver uddannelse.

Rundvisning på værksteder

Vi tilbyder rundvisning på alle vores værksteder. Kontakt praktikcentret for
mere information.

Aftaletyper der matcher virksomhedens behov
Der findes følgende mulige uddannelsesaftaler:

• Den almindelige aftale er en aftale, der omfatter samtlige prak•
•
•
•

tik- og skoleperioder på en uddannelse.
Kort aftale er en aftale, der består af mindst en hel praktikperiode
med tilhørende skoleperiode og kan forlænges til flere perioder.
Delaftale kan alene indgås med elever, der er i praktikcentret og
er en aftale, som kun skal indeholde en praktikperiode.
Restaftale er en aftale, der omfatter resten af den uddannelse,
som eleven er i gang med.
Kombinationsaftale er en aftale mellem eleven og flere virksom
heder, hvoraf det fremgår, hvilke skole- og praktikperioder den
enkelte virksomhed har del i.

Kontakt os for at få skræddersyet netop den aftale, der passer bedst
til din virksomhed.

VIRKSOMHEDSKONSULENTER
Julie Thostrup Vesterlyng – virksomhedskonsulent
Anlægsgartner, dyrepasser, greenkeeper og landbrug
30 180 140
jtv@rts.dk
Dorte Ohlsson – virksomhedskonsulent
Data og kommunikation, elektriker og maler
22 686 777
dohl@rts.dk
Rikke Stærmose – virksomhedskonsulent
Digital media, gartner, mediegrafiker og teknisk designer
30 180 143
rch@rts.dk
Jonas Brændgaard Nielsen – virksomhedskonsulent
Industritekniker, personvognsmekaniker, smed og vvs-energi,
international konsulent
24 298 860
jbn@rts.dk
Helle Topp Nielsen – virksomhedskonsulent
Murer, snedker og tømrer
30 173 871
htn@rts.dk
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Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer
med at finde en elev eller lærling, er du velkommen
til at kontakte praktikcentret på 46 300 400.
Du kan også finde flere informationer
på www.rts.dk/praktikcenter
Leder af praktikcentret: Anne Samuelsen,
kan kontaktes på aos@rts.dk eller 22 686 759

