
UDDANNELSE I PRAKTIKCENTER
Der er uddannelsesgaranti inden for de merkantile erhvervsuddannelser, hvilket betyder, at 
hvis du ikke selv har fundet en læreplads, når du er færdig med grundforløbet, er du sikret 
en plads i et praktikcenter, så du kan færdiggøre din uddannelse på den måde. Du kan 
ikke være sikker på, at netop det speciale eller brancheretning, som du ønsker, udbydes i 
praktikcenter, men overordnet set får du en uddannelse.

Hvis du ønsker optagelse i praktikcenter, skal du leve op til følgende krav:
• Du skal have gennemført dit grundforløb og søge optagelse i umiddelbar forlængelse heraf
• Du skal have gjort alt, hvad du overhovedet kan for selv at finde en læreplads.  
 Det vil sige, at du skal have søgt MANGE lærepladser og inden for alle de uddannelser 
 som din uddannelse giver adgang til (Butik, handel, kontor og event). Du skal også have  
 søgt lærepladser i andre dele af landet end hvor du bor
• Du skal have en synlig profil på www.praktikpladsen.dk

I forbindelse med afslutningen af dit grundforløb vil du blive indkaldt til et informations- 
møde om praktikcenteruddannelsen, og dette møde SKAL du møde op til, for at kunne bli-
ve optaget. På dette møde får du mere at vide om uddannelsen, økonomi, optagelse osv. 
og du vil skulle udfylde en tilmelding. I særlige tilfælde kan du få informationerne tilsendt 
via mail. Efterfølgende vil du blive indkaldt til en samtale, hvor du skal fremvise dokumen-
tation for, at du lever op til kravene.

Der er opstart i praktikcenter 30 dage efter du afslutter dit grundforløb.
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Har du spørgsmål eller 
brug for yderligere 

vejledning, så book en 
aftale med en af lære-
pladskonsulenterne på 

praktik@campusvejle.dk

HAR DU BRUG FOR 
VEJLEDNING?

LÆREPLADS- 
SØGNING 
på Campus Vejle

At finde en læreplads til at færdiggøre din uddannelse, er først 
og fremmest dit eget ansvar. I denne brochure har vi forsøgt at 

samle alle relevante oplysninger om lærepladssøgning, så du let 
får et overblik over, hvilke sider du SKAL bruge og hvilke sider du 

KAN bruge i din søgning efter lærepladsen.



Trin 1 i at søge elevplads er at få skrevet en god ansøgning og et fyldestgørende CV, der 
fortæller noget om, hvad du kan.

Der findes rigtig mange sider på nettet hvor du kan hente hjælp og få inspiration til 
at skrive ansøgninger og CV:

Guide til praktikplads:  www.GtilP.dk
    Med masser af videoklip og skabeloner som man kan arbejde  
    ud fra. Er målrettet elevpladssøgning. Kan også hentes som  
    app til mobiltelefonen

Tekstmaskinen:   www.tekstmaskinen.net
    Hjælp til at skrive ansøgninger og CV og med beskrivelser
    af forskellige typer ansøgninger og CV.

Ansøgningsmaskinen: www.jobindex.dk/cgi/textmachine.cgi
    Trinvis vejledning i at lave jobansøgninger

Elevansøgning:  www.elevansoening.dk  
    Eksempler på hundredvis af ansøgninger og CV

HK Ungdom:  www.e-pages.dk/hk/246/

Hit med jobbet:   www.hitmedjobbet.dk
    Gratis skabeloner til ansøgninger og CV

Ofir:   www.ofir.dk/jobguide/ansoegning.aspx
    En række gode råd til når man skal skrive ansøgninger

Følg Campus Vejle Praktikservice på facebook
På Facebooksiden Campus Vejle Praktikservice vil du løbende kunne se rele-
vante stillingsopslag, tips og tricks til praktikpladssøgning, info om workshops, 
jobdating og meget andet.

LÆREPLADSEN.DK
www.lærepladsen.dk er ministeriets side for praktikpladssøgende. På lærepladsen.dk kan 
du ligeledes oprette en profil, som virksomheder, der søger elever, kan se på. For at opret-
te en profil, skal du have et brugernavn og en adgangskode, som du får ved henvendelse 
til skolens kontor.

På lærepladsen.dk kan du også fremsøge en liste over virksomheder med elever, der snart 
er udlært og en liste over virksomheder, der er godkendte til at uddanne elever inden for 
den uddannelse, hvor du søger. Dette behøver man ikke en profil for at gøre. Den er derfor 
særligt god, hvis man ønsker at vide, hvor man kan søge uopfordret.

Hvis du ønsker at søge optagelse i skolepraktik, SKAL du have en profil på lærepladsen.dk, 
som skal være synlig for virksomhederne.
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