Akademiker

Sådan får du det bedste ud af din praktik

Praktik er godt!
Brug praktik i din jobsøgning
En praktik er en effektiv metode at bruge
i din jobsøgning. I en praktik indgår du i
en hverdag, får erfaring, får sat dine kompetencer i spil og får vist dig selv, arbejdsgiver og dennes netværk, hvad du kan. En
velvalgt praktik kan være den mest effektive trædesten på vej mod dit drømmejob.

Hvad siger tallene?
Ballisagers rekrutteringsanalyse viser, at
30% af de adspurgte virksomheder ofte
ansætter i forlængelse af en praktik.
Langt hovedparten af virksomhederne i
undersøgelsen fortæller desuden, at de
tillægger kompetencer fra praktik samme
værdi som fra et ordinært job1.
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Vi tilbyder
Jobcenter København tilbyder
forskellige praktikker og løntilskud. Er der ingen aktuelle
stillinger, der matcher dine
karriereønsker, kan du altid
selv kontakte relevante virksomheder.
Vil du vide mere om, hvordan
du retter henvendelse til virksomheder, kan du finde inspiration i vores flyer: ”Akademiker, søg uopfordret”.

Hvad er dit formål?
Tænk strategisk
Fra allerførste ledighedsdag har du ret til at tage så mange
praktikker, som du ønsker. Det er vigtigt, at du bruger din/dine
praktikker strategisk således det understøtter og styrker din
jobsøgning.
Typer for formål
• Afklarende - hvad kan jeg, hvad vil jeg
• Netværksskabende - hvem skal jeg kende i denne branche
• Opkvalificerende - det her skal jeg have lært
• Rekrutterende - virksomheden og jeg ser hinanden an i fire
uger, og derefter har vi dialog om mulig ansættelse
Hvad kan det give dig?
Praktikker giver fornyet energi, ny motivation i din jobsøgning
og det kan berolige kommende arbejdsgivere med gode referencer og samtidig fremstår du initiativrig.

Vælg den rigtige praktik

Vælg praktikken med udbytte
Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvad du
får ud af praktikken. Fremtiden er svær
at spå om, og der kan ske meget på fire
uger. Derfor er det vigtigt, at du vælger en
praktik så omhyggeligt, at du står styrket i
din jobsøgning efter de fire ugers
arbejde - uanset om det, direkte eller
indirekte, har ført til en ansættelse.

Hvad har du brug for?
Praktik kan give netværk, erfaring, viden,
anbefalinger og indsigt i en arbejdsplads.

Feedback på afslag
Lav en kortlægning af, hvad der kan
styrke dit CV og din jobsøgning. Det
kan du fx gøre ved at ringe til et par
af de stillinger, du ikke har fået.
Stil uddybende spørgsmål fx:
• Hvem fik jobbet?
• Hvordan kan jeg kvalificere min
profil for at komme i betragtning
til jobbet i fremtiden?
• Har I mulighed for at tage en
praktikant ind på et tidspunkt?

Vælg den rigtige virksomhed

Offentlig eller privat
Det er vigtigt, at du gør dig overvejelser
om, hvilken virksomheder du vælger til
dine praktikker. Søger du fx primært job i
det offentlige, giver det god mening at få
erfaring fra en offentlig arbejdsplads. Men
søger du primært jobs i det offentlige,
hvor de nyligt ansatte har erfaring fra det
private, så kan det give mere mening at
vælge en praktik i det private.
Lille eller stor virksomhed
Du skal også være opmærksom på størrelsen af virksomheden, omsætningen
og organisationen. Vær opmærksom på,
hvor opdelte og afgrænsede de enkelte
arbejdsopgaver er i store vs. små virksomheder. Har du brug for at prøve mange
ting af på egen hånd, vil det ofte være
nemmere i en mindre virksomhed.
Oplæring eller selvstændigt arbejde
Endelig skal du være opmærksom på,
hvor mange eksperter inden for dit
område, der er i virksomheden. Har du
brug for at blive oplært af nogen, eller vil
du gerne selvstændigt kaste dig ud i det?
Nogle store virksomheder tilbyder begge
dele.

Tip
Find mere om virksomheder på
Bisnode, NNmarkedsdata eller cvr.dk

Vælg de rigtige arbejdsopgaver

Vælg opgaver, der giver relevant erfaring
Du skal gøre dig klart, hvilke arbejdsopgaver, der vil hjælpe dig videre i din jobsøgning. Mangler du erfaring med alt, er det
bare at starte et sted.

Tip
Spørg evt. til dit næste
kaffemøde, hvor du kan
erhverve dig den mest
relevante erfaring.

Er du derimod klar over, at du mangler
erfaring med nogle specifikke opgaver, så
prioriter at arbejde med disse. Det gælder
både i valget af praktiksted og under praktikken i dialog med arbejdsstedet.
Inspiration til at målrette
Stillingsopslag, gamle såvel som nye, kan
give inspiration til, hvilke arbejdsopgaver,
det er godt at få erfaring med.
LinkedIn kan bidrage med inspiration ved
fx at give indblik i erfaringsbaggrund og
kvalifikationer på personer, der arbejder i
din drømmestilling.

Tip
Se mere om Jobindex arkivfunktion:
https://jobcenterpjecer.kk.dk/artikel/
gamle-jobannoncer-er-en-guldgrube-af-information

Skab værdi

Vis dine kompetencer!
Sørg også for, at du har opgaver,
der er vigtige for kernedriften for
virksomheden. Kommer du til
at sidde i et hjørne og kun lave
”nice-to”-opgaver, kan det blive
svært at få et dybere kendskab til,
hvordan virksomheden fungerer.
Du får i sådan en situation sjældent mulighed for at sætte dig
selv og dine kompetencer i spil i
forhold til virksomhedens kerneopgave.

Vær synlig og vis dine resultater
Vær opmærksom på virksomhedskulturen og de kollegaer, du
skal arbejde sammen med. Det
varierer fra arbejdsplads til
arbejdsplads, hvordan man synliggør ens resultater og opgaver.
Vigtigst er, at du som praktikant
er klar over, at du har kort tid til at
gøre dig positivt bemærket.

Den lange jobsamtale

Hvilken stemning og kultur er du med til at
konstruere?

Husk din attitude
Du er ikke usynlig i en praktik, og derfor
skal du være opmærksom på din attitude,
når du går i dialog med kollegaer - både
ved faglige snakke og ved kollegiale
snakke. Husk at alle kollegaer er potentielt
netværk til dit næste job. Du står i en svær
situation, men bedste middel er, at det er
dig, der deler god karma ud.

Dialog med din leder
Før og under praktikken er det vigtigt,
at du har en konstruktiv dialog med din
leder. Et eller to officielle møder i løbet
af din praktik kan være nok. Det kan også
være, at du har mulighed for at holde
uformelle møder, fx ved at spise frokost
med lederen. Alt skal selvfølgelig afvejes
af dine opgaver, organisationen,
personerne og kulturen på stedet. Stik
gerne fingeren i jorden, vær ikke bange
for at begå fejl, og husk, at du skal træffe
valg, der styrker din jobsøgning og dine
muligheder for at få dit drømmejob.

Hvordan håndterer du at få afslag?
Hvordan håndterer du at få en dårlig/kedelig
opgave?
Hvordan håndterer du, at du – mod dit ønske
skal stoppe i virksomheden?
Hvordan modtager du opgaver, og hvordan
afleverer du dem igen?
Hvordan opsøger du spændende
opgaver og projekter?

Søg søg søg!
Søg opgaver, der gavner din jobsøgning
Inden din praktik, har du gjort dig overvejelser over, hvilke opgaver der vil gavne
din jobsøgning. Disse overvejelser er ikke
statiske, og du vil blive inspireret på
arbejdspladsen til nye opgaver, emner og
områder. Det vil gavne dig at fordybe dig i
disse og få mere erfaring med.
Søg en masse jobs
”Lige nu arbejder jeg hos…” er en stærk
sætning i din jobsøgning. Udnyt, at du er
hos en virksomhed, som kan sige god for
dig, og søg en masse jobs, mens du er i
praktik.

Søg rådgivning, når noget er svært!
Når der er udfordringer i forhold til din
praktik, er du velkommen til at ringe til
Jobcenter København. Fire uger er ikke
lang tid, men hvis der er problemer eller
udfordringer, som du ikke selv kan løse
med din arbejdsgiver, så kontakt os.

God arbejdslyst!
Brug vores tilbud aktivt og kom flyvende fra start i din
jobsøgning. Start allerede på LinkedIn fra din egen stue
ved at søge på ”Jobtips til Akademikere i KBH”.

Det Akademiske Hjørne
Kom og få uforpligtende og personlig sparring på din jobsøgning hos vores virksomhedskonsulenter. Find fx
praktik eller løntilskud eller få gode råd til at finde
jobåbninger. Mød bare op uden aftale.
Mandag – onsdag: 10–12 og 13–15
Gammel Køge Landevej 43, 2500 Valby
Jobcenter København, bygning H2, 2. sal

JobForum for Akademikere
Få adgang til aktuelle jobs, virksomhedspraktikker
og løntilskud for akademikere. Stillingerne er kun
åbne for dig, der er ledig i Københavns Kommune.
Hver uge afholdes særlige aktiviteter fx virksomhedsbesøg og CV-værksted.
Hver onsdag: 14–15
Gammel Køge Landevej 43, 2500 Valby
Jobcenter København, bygning J, 0. sal, kantinen

