
En virksomhedspraktik kan være vejen til et job 
eller til opkvalificering.

En virksomhedspraktik kan give dig mulighed for 
at lære en virksomhed at kende - og det er en god 
mulighed til at vise en arbejdsgiver, at du passer 
til jobbet, så virksomheden måske kan tilbyde dig 
et job.

Virksomhedspraktikken afdækker og optræner
dine faglige, sociale og/eller sproglige kompe-
tencer, så du præcist ved, hvad du på længere sigt 
kan tilbyde virksomheden.

Hvornår kan du komme i virksomhedspraktik
Du kan søge om virksomhedspraktik allerede fra 
din første dag som ledig. 
Virksomhedspraktikken kan foregå i alle typer af 
virksomheder.

Men du kan IKKE komme i praktik i den 
virksomhed, hvor du seneste var ansat. 

Regler for virksomhedspraktik
Som praktikant i en virksomhed:

får du den ydelse du er godkendt til (ikke løn)
må du kun arbejde i virksomhedens normale 
arbejdstid - og højst 37 timer om ugen
er du dækket af Aarhus Kommunes 
forsikringsordning
er du omfattet af arbejdsmiljøloven og lov om 
forbud mod forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet.

Hvor længe varer din praktik
Varigheden af din virksomhedspraktik afhænger 
af, om du modtager dagpenge, kontanthjælp mv. 

Som hovedregel er der to muligheder
Du kan være i virksomhedspraktik i op til 4 uger 
hvis du er:

Dagpengemodtager
Kontanthjælpsmodtager, jobparat
Uddannelsesparat under 30 år
Ledig selvforsørgende, jobparat

Du kan være i virksomhedspraktik i op 13 uger 
hvis du er:

Kontanthjælpsmodtager, aktivitetsparat
Akivitetsparat under 30 år
Sygedagpengemodtager
Jobafklaringsforløbsdeltager
Ressourceforløbsdeltager
Fleksjobvisiteret og modtager ledighedsydelse
Revalidend
Førtidspensionist
Ledig selvforsørgende, aktivitetsprarat
Ung under 18 år

Derudover:
Varigheden af virksomhedspraktik fastlægges 
altid ud fra en konkret individuel vurdering.

Sådan gør du
Kontakt Jobcenter Aarhus hvis du vil vide mere
om dine muligheder for virksomhedspraktik.

Du skal være opmærksom på, at du ikke må starte 
i virksomhedspraktik før Jobcenter Aatrhus har 
godkendt praktikken.
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