Til virksomheden
– der søger elever eller lærlinge

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Søger du elev eller lærling?
Vi hjælper med at finde elever og lærlinge inden for:
• Anlægsgartner
• Bygningsmaler
• Digital Media
• Dyrepasser
• Elektriker
• Greenkeeper
• Industritekniker
• It-supporter
• Maskinsnedker
• Mediegrafiker
• Murer
• Personvognsmekaniker
• Produktionsgartner
• Skiltetekniker
• Skov- og naturtekniker
• Smed
• Snedker
• Teknisk designer
• Træfagenes byggeuddannelse (tømrer)
• Vvs-energiuddannelsen
• Væksthusgartner

Vi står klar til at hjælpe med:
• Godkendelser
• Find eleven
• Formidling af stillingsannoncer
• Uddannelsesaftaler
• Aftaletyper der matcher virksomhedens behov
• Tilrettelæggelse af skoleperioder
Godkendelser
Som virksomhed skal I godkendes til at have elever/lærlinge ansat. Processen er meget simpel, og vores konsulenter er 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.
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.
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.

Aftaletyper der matcher virksomhedens behov
Der findes følgende mulige uddannelsesaftaler:
• Den almindelige aftale er en aftale, der omfatter samtlige praktik- 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 virksomheder,
hvoraf det fremgår, hvilke skole- og praktikperioder den enkelte virksomhed har del i.

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.
Kontakt os for at få skræddersyet netop den aftale,
der passer bedst til din virksomhed.
Roskilde Tekniske Skole
Postboks 132
4000 Roskilde
Tlf.: 46 300 400
Mail: rts@rts.dk
Web: www.rts.dk

