TEKNIKSPRÅNGET.SE

Tillsammans får vi fler ungdomar att vilja blir ingenjörer

STEG-FÖR-STEG FÖR
EN LYCKAD PRAKTIK
Tekniksprånget ger unga talanger chansen att praktisera som ingenjör i fyra månader, för att inspirera dem till
att studera vidare på en högre teknisk utbildning. Efter avslutad praktik vill 8 av 10 ungdomar bli ingenjörer!
Som partner till Tekniksprånget gör ni en betydelsefull insats för Sveriges framtida kompetensförsörjning och
konkurrenskraft. I detta blad har vi sammanfattat allt ni behöver känna till och göra för en lyckad praktik.
För mer information:
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PRAKTISK
INFORMATION
till er som partner

STEG-FÖR-STEG FÖR EN LYCKAD PRAKTIK
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PRESENTATION I
ANSÖKNINGSPORTALEN

I ansökningsportalen presenteras alla medverkande
arbetsgivare och tillgängliga praktikplatser. Till er presentation
i ansökningssportalen behöver vi:

*

*

*
*

Kontaktpersoner
– En per geografisk ort för löpande kontakter avseende
t.ex. ansökningar och rekrytering
– En för kommunikationsfrågor
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HANDLEDAREN – EN
FRAMGÅNGSFAKTOR

För att praktikperioden ska bli lyckad är en engagerad och
tillgänglig handledare en nyckelfaktor. Vi rekommenderar
därför att handledaren utses i ett tidigt skede och får bidra
i utformningen av praktikantens roll. Tekniksprånget
tillhandahåller en annonsmall för intern rekrytering av
handledare.
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INLOGGNING

Inloggningsuppgifter till ansökningsportalen skickas till er när
vi har lagt in er annonstext i ansökningsportalen.
Gå in på www.tekniksprånget.se och logga in. Det är bara ni
som kommer åt er inloggningssida.
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URVALSPROCESS
/REKRYTERING

Rekryteringen till Tekniksprånget sker två gånger per år.
I ansökningsportalen ser ni löpande vilka kandidater som har
sökt till er.

*

När ni har bestämt er för vilka ni vill rekrytera skriver ni
ett tidsbestämt avtal med era praktikanter, likt det ni gör för
sommarjobbare, och klickar på ”Anta” i ansökningsportalen. Då
försvinner praktikanten som sökbar för andra arbetsgivare.

Annonstext som väcker intresse och lockar rätt kandidater
– En kort och målgruppsanpassad beskrivning av er
verksamhet
– En beskrivning av arbetsuppgifterna som er praktikant
kommer att få göra. Ange om det krävs specifika
egenskaper eller färdigheter (t.ex. körkort eller om
koncernspråket är engelska).
– Ort/orter där ni erbjuder praktik
– Logotyp i eps-format
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*

Då ungdomarna söker till flera arbetsgivare, rekommenderar vi
att snabbt ta kontakt med de kandidater som ni är intresserade
av. Ni väljer själva hur ni vill genomföra rekryteringen – t.ex.
via telefon, intervjuer i grupp eller individuellt.

Ungdomarna kan söka praktik till våren under
perioden 16 oktober–16 november.
Ungdomarna kan söka praktik till hösten under
perioden 16 april–16 maj.

Att tänka på inför rekryteringen:
Vänta inte till sista minuten!
Skapa en reservlista över kandidater, då en del sökande kan
falla bort (om de t.ex. kommer in på universitetet).
* Se gärna Tekniksprånget som ett verktyg för att öka
mångfalden på er arbetsplats.

LÖN OCH
ERSÄTTNING

Praktikantens lön, lägst 13 500 kronor/månad, betalas av er
som arbetsgivare. Försäkringar hanterar ni på samma sätt
som för övriga anställda, förslagsvis på liknande vis som för
sommarjobbare. Semesterersättning kan ni välja själva hur ni
vill hantera i form av pengar eller ledighet.

6

STÖD TILL HANDLEDARE
OCH KONTAKTPERSONER

Workshops för handledare. Inför varje praktikperiod
anordnar Tekniksprånget workshops för handledare (halvdag)
med handfasta tips och råd för ett lyckat handledarskap. Vid
dessa tillfällen ges möjligheten att träffa handledare från andra
verksamheter och utbyta erfarenheter.
Partnerträffar. För att stötta och inspirera våra
kontaktpersoner, anordnar Tekniksprånget varje termin
kostnadsfria nätverksträffar. Nätverksträffarna öppnar upp för
erfarenhetsutbyte med kontaktpersoner hos andra arbetsgivare.
Nyhetsbrev. Löpande information om Tekniksprånget,
kommande aktiviteter och viktiga datum kommuniceras via
Tekniksprångets nyhetsbrev samt på tekniksprånget.se.
Frågor? Om ni har några frågor eller funderingar
kring praktiken, går det alltid bra att mejla oss på
teknikspranget@iva.se

Mer information
finns på tekniksprånget.se

