
FIND DIN PRAKTIK 
PLANLÆGNING 

 

Job: Cykelmekaniker 

Virksomhedens navn: Munks´eftf. 

Adresse: Løkkegade 25 

               9000 Aalborg 

Tlf: 98 12 19 46                                     

  Personligt fremmøde:   

  Telefon:  

  Mail:  

  

   JOB         KONTAKTFORM 

Job: _____________________________________ 

Virksomhedens navn: ____________________ 

Adresse: _________________________________ 

       _________________________________ 

Tlf: ______________________________________ 

  Personligt fremmøde:   

  Telefon:  

  Mail:  

    

   JOB         KONTAKTFORM  

Job: _____________________________________ 

Virksomhedens navn: ____________________ 

Adresse: _________________________________ 

       _________________________________ 

Tlf: ______________________________________ 

  Personligt fremmøde:  

  Telefon:  

  Mail:  

   JOB         KONTAKTFORM  

Der findes mange jobs, du kan 
overveje. 

Inspirationslisten er en oversigt 
over nogle af de mange jobs, 
som findes.                             

Bliv inspireret til at 
finde DIN praktik-
plads.    

 

Brug - Google Maps   
      Her kan du søge på fx frisør, børnehave eller murer,  
 og du får et resultat over virksomheder i Aalborg.   
 
Noter - kontaktoplysninger på virksomheden  
 Du kan også tage et billede med din telefon. 
 
Planlæg - hvornår du vil kontakte virksomhederne  
 Lav evt. en aftale med en kammerat, så I kan hjælpe 
 hinanden med at tage kontakt til virksomhederne -  
 fx hjælpe hinanden med at skrive en mail eller følges derhen. 

X 



DIN PRAKTIK  
FÅ MERE VIDEN  

 

 

A. Hvilke jobs ligner ”dit praktikjob”? 

B. Hvilke arbejdsopgaver tror du virksomheden løser? 

C. Hvem samarbejder du med i dette job? 

D. Hvor i dit nærområde kan du uddanne dig til jobbet? 

E. Hvor i Danmark er beskæftigelsesmulighederne bedst 

for dette job? 

F. Hvor meget får man i løn i jobbet? (ifølge ug.dk) 

 

Refleksion: 

 Hvad skal man være god til for at kunne udføre ”dit 

praktikjob”? 

 Hvilke udfordringer kan der være i jobbet? 

 Hvad glæder du dig til i din kommende praktik? 

 

GÅ PÅ UG.DK  

- søg på dit praktikjob og find svar på: 

Du har nu styr på, hvor du skal i praktik, eller hvor du vil søge din praktik. Du 

skal derfor forberede dig på praktikken og finde svar på nogle spørgsmål. 
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