Kul att du sökt till Tekniksprånget! Tekniksprånget kan bli din väg in
på arbetsmarknaden. Om du är osäker på om ingenjörsyrket är något för dig, eller
om du inte vet vad eller om du vill plugga vidare så är en betald praktik en bra väg att
gå.

Hur länge måste jag vänta på svar? När ansökningsperioden är slut
börjar arbetsgivarna med att gå igenom ansökningarna. Vissa kan till och med starta
innan ansökningstiden är slut- så det är alltid bra att söka i god tid. Om rekryteringen
avslutas får du ett mejl om det, och då vet du om företaget gått vidare med en annan
kandidat. Från Tekniksprångets håll försöker vi alltid uppmuntra arbetsgivarna att
vara så snabba som möjligt i sin rekryteringsprocess, men i slutändan är det upp till
dem hur de väljer att gå till väga.

Allmänna tips medan du väntar på svar Redan innan
ansökningsperioden är slut kan arbetsgivare påbörja rekryteringen, och det är därför
viktigt att det går att nå dig. Många arbetsgivare ringer från dolt nummer, så svara
trots att du inte ser vem det är som ringer. Om du är på jobb eller i skola och inte kan
ta emot samtalet just då – ring upp! Det uppskattas av arbetsgivarna och du visar
framfötterna. Ibland kan arbetsgivaren skicka SMS om du inte svarar, svara på
SMS:et helst samma dag så att de vet att du är intresserad av praktikplatsen.
Även om du inte använder mejl så ofta så gör arbetsgivarna det. Se till att under
denna period gå in dagligen och se om du fått mejl.

Mejl Se till att ha en mail du kommer ha tillgång till under hela rekryteringsperioden.
Om du använder dig av din skolmejl är det viktigt att du vet att du har tillgång även
efter att du tagit studenten.
Ett värdefullt tips är också att ha en mail som är professionell, till exempel med ditt för
-och efternamn i. Det ska vara lätt för arbetsgivaren att se att det är din mail.

Telefonsvar Att ha ett telefonsvar kan alltid vara bra. Då vet arbetsgivaren att
det är rätt person man ringt till. Se till att ha en uppdatera telefonsvarare där du säger
ditt namn. Glöm inte att lyssna på röstmeddelanden arbetsgivare har lämnat till dig! I
den kanske de ber dig att kontakta dem, eller så ger de förslag på en intervjutid.

Kalenderinbjudan. Grattis, du har blivit kallad på intervju! Många arbetsgivare
använder sig av Teams för att göra intervjuer online, men i program som outlook går
det att boka möten som sker på plats. Om du får en möteskallelse i mejlkorgen så
bör du OSA. Det betyder att du meddelar arbetsgivaren om du kan komma eller inte.
När du meddelar att du kan komma på mötet kommer det mejlet försvinna från din
inkorg och i din mejlkalender kommer nu mötet vara inlagt. Om du inte använder dig

av din mejlkalender till vardags kan du skriva ner tid och plats för mötet i den
kalender som passar dig.

Kan jag söka utbildning och andra jobb under tiden? Det går
bra. Men se över startdatum för olika utbildningar- på Tekniksprånget erbjuder vi fyra
månaders betald praktik och om du av någon anledning skulle påbörja men inte
avsluta din praktik så får du ingen mer chans att söka till Tekniksprånget. Om du har
en drömutbildning du väntar svar på så kan du säga detta till arbetsgivaren. Men om
du väljer att tacka ja till en praktikplats så är det schysstast mot arbetsgivaren och
andra kandidater att du tänker fullfölja och inte hoppa av halvvägs för en utbildning.

Hur kan jag kontakta arbetsgivarna? Tyvärr går det inte att kontakta
arbetsgivarna. Vi uppmuntrar alltid alla som annonserat att börja rekrytera så fort
som möjligt, och de flesta arbetsgivarna är snabba med att boka in intervjuer. Om du
blir kallad på intervju eller om rekryteringen är avslutad och du inte blev erbjuden en
plats så kommer du få ett mejl. Titta ofta i din mejlkorg och håll även koll på
skräpposten!

Vad gör jag om jag får ett erbjudande men hellre vill vara
hos en annan arbetsgivare? Du kan be om att få mer tid, eller att du
säger till arbetsgivaren ”jag behöver ha ett svar i slutet av denna vecka om ni
anställer mig eller inte. Detta är inget negativt i en rekryterares ögon- det visar på att
du tar ansvar och respekterar både din och arbetsgivarens tid.

Hur bindande är det om jag skriver på ett kontrakt?

Ett

kontrakt är bindande. Du ska aldrig skriva på ett kontrakt som en ”backup”.
Arbetsgivaren har lagt mycket tid på att rekrytera och har bestämt att du är den bästa
av alla de intervjuat! Om du väntar på svar från en annan arbetsgivare du hellre vill
ha praktik hos (eller om du väntar på besked om utbildning eller annat), berätta det
för arbetsgivaren. Be om att få en vecka till innan du skriver på kontrakt. Det är
schysst mot arbetsgivaren, men det gör också så att du inte sätter dig i en jobbig
position. Som de flesta kontrakt finns det alltid en uppsägningstid, så skriv inte på ett
kontrakt om du inte är säker på om du vill vara där.

Boende på orten Ibland har arbetsgivare möjlighet att erbjuda boende under
praktikperioden eller kan förmedla kontakt till uthyrare. Du hittar i så fall information

om detta i annonsen. Om du fastnar för en praktikplats på en ort du inte har möjlighet
att ordna boende själv – beskriv hur intresserad du är i din ansökan och fråga om de
har möjlighet att hjälpa till med bostad. Det värsta som kan hända är att de säger nej.

Vad händer om jag blir sjuk? Intervjudagen närmar sig och du har blivit
sjuk. Kanske skulle intervjun vara i arbetsgivarens häftiga kontor. Det första du ska
göra är att kontakta rekryteraren så fort som möjligt, även om det är samma dag du
blir sjuk. Om du känner dig tillräckligt kry att sätta dig i ett möte online – föreslå det!
Ibland kan arbetsgivaren vilja ha dig på plats för att visa dig runt på din (potentiella)
nya praktik. När du anmäler dig sjuk kan du också kanske föreslå en ny tid – förutsatt
att du är frisk till dess såklart.

