
Gode råd,
når du skal søge

praktikplads

Hvert år er der er mange, der gerne vil i gang med en erhvervsuddan-
nelse, og det kan være svært at finde en praktikplads. Derfor skal du 
finde den rigtige praktikplads, og sælge dig selv, når du søger. Her får 
du nogle gode råd til, hvordan du søger en praktikplads.

Vælg den rigtige praktikplads
I Piareersarfik har de en liste over virksomheder, der er godkendte som 
praktikpladser. Her finder du virksomheder indenfor den branche, du 
gerne vil uddannes til. Tænk over, om virksomheden passer til dig. Er 
det en arbejdsplads, hvor du gerne vil være ansat i de næste fire år?

Tænk over,
· om virksomheden er stor eller lille
· hvilket sprog, tales der mest
· om den ligger i en anden by
· om du kan se dig selv i virksomheden sammen med de andre ansatte

Du kan altid spørge Piareersarfik til råds, eller ringe til virksomheden og 
spørge om de ting, du gerne vil vide.

Når du har udvalgt de virksomheder, du gerne vil i praktik hos, skal du i 
gang med at skrive din ansøgning.
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Skriv en
god

ansøgning
Den virksomhed, du søger praktikplads hos, får sandsynligvis flere 
ansøgninger. Derfor skal du tænke på, hvorfor de skal vælge lige 
netop dig og ikke en af de andre. Du er måske god til nogle særlige 
ting, eller du har prøvet noget anderledes i dit liv. De ting skal du 
fortælle, når du skriver ansøgningen. Det er også godt at forklare, 
hvorfor du gerne vil have en praktikplads lige præcis dét sted. 
Ansøgningen skal højest fylde en A4-side.

Det er altid en god idé at finde ud af, hvem i virksomheden der 
bestemmer, hvem der skal være lærling. Det er typisk chefen eller 
mesteren på stedet. Hvis du har mulighed for det, er det bedst, at du 
selv afleverer ansøgningen til ham/hende. Hvis du ikke afleverer 
ansøgningen selv, kan du sende den med posten.
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Til
samtale

Her er nogle gode råd, når du bliver indkaldt til 
en samtale:

· Vær pænt og rent klædt på
· Brug ikke for meget make-up
· Spyt tyggegummiet ud og lad smøgerne ligge
· Giv et fast håndtryk og kig personen i øjnene
· Hav rank ryg både når du står op, og når du 
  sidder ned
· Tal tydeligt og ikke for hurtigt
· Tag det roligt, det er normalt at være nervøs
· Vær positiv og venlig
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Held og lykke
med at søge
praktikplads!
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Eksempel

Randi Egede

Box 52

3952 Ilulissat

Tlf.: 94 85 65, regede@grennet.gl

Tøjhuset

Nielsip Aqutaa 5

3952 Ilulissat

Att.: Sørine Poulsen, daglig leder

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

               
   Ilulissat den 23. maj 2006

Modebevidst pige med sans for detaljen søger praktikplads

I Piareersarfik Sillit så jeg, at Tøjhuset er godkendt som praktikplads. Vejlederne i Sillit kunne 

fortælle, at Tøjhuset er en lille forretning med to ansatte. Desuden ved jeg, at Tøjhuset har mange 

moderne tøjmærker og altid fornyer sig. Da jeg foretrækker at komme i praktik i en mindre for-

retning, og desuden er meget interesseret i mode, vil jeg gerne søge min praktikplads her. 

Jeg er typen, der møder til tiden, og jeg vil arbejde for, at Tøjhuset fortsat forbliver en førende 

forretning.

Jeg er 18 år og har ingen børn. Jeg gik ud af 11. klasse i 2003 med folkeskolens almene 

afgangsprøve. Da jeg gik ud af folkeskolen, arbejdede jeg i Brugsens bager i et år. Her mødte jeg 

hver dag kl. 6. Jeg er derfor vant til at stå tidligt op. I Brugsen havde jeg også ansvar for at tælle 

kassen op, når jeg havde fri kl. 13. 

Siden hen har jeg passet min søsters børn, mens jeg har taget kurser og eksamen i folkeskolens 

udvidede afgangsprøve i fagene grønlandsk, dansk og matematik. I februar 2006 søgte jeg ind 

på TNI butikslinien. Jeg er blevet optaget og kan starte, hvis jeg finder en praktikplads inden 

skolestart i august.

Jeg vil beskrive mig selv som pligtopfyldende. Jeg er fleksibel med hensyn til arbejdstider. Jeg 

kan godt lide at tale med og ekspedere kunder. Jeg bruger meget af min fritid på at sy mit eget tøj 

og mine egne tasker. Jeg har haft håndarbejde i skolen og har også gået på aftenskole i hånd-

arbejde. Jeg kan godt lide at sætte forskellige ting sammen, og jeg kigger ofte i modemagasiner 

for at se, hvordan stylisterne gør.

Jeg glæder mig meget til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Håndskrevet underskrift

Randi Egede

CV for Randi EgedeCPR-nr.

Skole:
2003 Folkeskolens almene afgangsprøve
2004-2005 Folkeskolens udvidede afgangsprøve i dansk, grønlandsk og 

matematik

Arbejde:
2003-2004 Brugsens bager2004-2006 Passede min søsters børnFritid:

Udover skolens håndarbejde, har gået til håndarbejde på aftenskole. Jeg læser 

meget om mode, og jeg syr meget af mit eget tøj. Jeg kan godt lide at passe 

børn.
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Skabelon til ansøgning:

Eget navn
Adresse
Postnummer og by
Tlf. nr. og e-mail adresse (hvis du har en)

Virksomhedens navn
Adresse
Postnummer og by
Att.:
      
          Sted og dato

Overskrift
Den kan være kort og formel eller mere sjov og speciel
Eks.: ”Praktikplads som tømrer søges” eller ”Har I brug for en glad og arbejdsom tømrersvend?”

Indledning
- Hvor du har hørt om praktikpladsen? Var det i Piareersarfik, i skolen, fra venner, avisannoncer 
eller noget andet. 
- Hvorfor vil du gerne i praktik i netop denne virksomhed?
- Hvad får virksomheden, hvis de vælger dig?

Fortæl det faktiske om dig selv
- Hvor gammel er du?
- Har du børn? 
- Hvornår er du gået ud af skolen? Og på hvilket trin?
- Har du været på andre skoler eller kurser? 

Arbejde / Fritidsjob
- Hvad har du prøvet at arbejde med?
- Hvad har du lært?
- Har du et arbejde nu?

Fortæl om din personlighed og fritidsinteresser
- Tænk over nogle gode ting ved dig selv og vælg nogen af dem, når du skriver dette afsnit. For 
eksempel: ”Jeg er… udadvendt, smilende, serviceminded, omhyggelig, ansvarsbevidst, pligtop-
fyldende, frisk…”
- Har du hobbyer, går du til sport eller andet?

Afslutning
- En venlig og positiv afslutning, hvor du fortæller, at du glæder dig til at høre fra dem.

Med venlig hilsen
Navn

Bilag
Vedlæg et CV (curriculum vitae). Det er en oversigt over, hvad du har lavet indtil nu.
Vedlæg udtalelser fra dine tidligere arbejdsgivere eller dine lærere, hvis du har sådanne.
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