
Se muligheder
• I skal turde tage den første studerende i praktik.
• Husk, at den første er den sværeste.
• Se muligheder i samarbejdet med praktikanten. 
• Få adgang til den nyeste viden og bliv inspireret på faglig nytænkning via samarbejdet med praktikanten.

Tag kontakt til uddannelsesinstitutionerne
Få mere information om de teknisk videregående uddannelser.
• SDU 
 Research & Innovation Organisation, e-mail: sdu-rio@sdu.dk
 Lars Frank-Larsen, tlf: 93507335 e-mail: lfla@sdu.dk  
• IBA Erhvervsakademi Kolding
 Hans Mikkelsen, tlf: 72118260 e-mail: HMI@iba.dk 
• UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 Businessområdet Simon Svendsen, tlf: 20670167 e-mail: sisv@ucl.dk 
 Teknologi- og driftområdet Maria Windt Jul, tlf: 21598169 e-mail: mjul@ucl.dk
• VIA University College
 Consultant, Career Service Centre, Michelle Hobolth Ros, tlf: 87554018 e-mail: mihr@via.dk
• Fredericia Maskinmesterskole
 Jens Færgemand Mikkelsen, tlf: 23235119 e-mail: jfm@fms.dk
• Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
 Martin Heide Jørgensen, tlf: 24857523 e-mail: mhj@ase.au.dk

Tag kontakt til andre virksomheder
• Lad dig inspirere af andre virksomheder – hvordan oplever de, at have en praktikant fra en teknisk 

videregående uddannelse, hvad er fordelene, hvordan rekrutterer de osv.
• Skab netværk for løbende erfaringsudveksling med andre virksomheder, der har praktikanter.
• Kontakt dit lokale erhvervskontor for kontaktoplysninger på virksomheder der har erfaring med praktikanter 

fra en teknisk videregående uddannelse.

Vær synlig over for de studerende/praktikanten
• Vis dem, hvilke udviklings-og karrieremuligheder I tilbyder. 
• Vis at I er fleksible omkring transport-og arbejdstid.
• Hjælp med at finde transportmuligheder og bolig.
• Fortæl om Jeres virksomhedskultur. Hvorfor er det godt at arbejde netop for Jer?
• Markedsfør Jer ved at deltage i job- og karrieremesser på uddannelsesinstitutionerne, 
• Tilbyd Jer som gæstelærer eller oplægsholder i undervisningen på uddannelsesinstitutionerne for at 

udbrede kendskabet til job i industrien.
• Lav jobopslag og udnyt alle formidlingskanaler.
• Husk at svare alle, der viser interesse for din virksomhed.

Fasthold din fremtidige medarbejder
• Stil evt. jobgaranti. 
• Tilbyd en projektansættelse efter praktikforløbet.

FEM 
ANBEFALINGER TIL 

VIRKSOMHEDER
- til samarbejde med

praktikanter fra de
teknisk videregående

uddannelser


