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PRAKTIKCENTRET PÅ AALBORG HANDELSSKOLE
- den perfekte og trygge ramme til virksomhedspraktik
(arbejdsprøvning)
I gennem mange år har PraktikCentret på Aalborg Handelsskole haft mange
medarbejdere i virksomhedspraktik i de to SIMU-virksomheder Danish Catering A/SIM og Camp4ever A/SIM. Virksomhedspraktik i en SIMU-virksomhed
henvender sig specielt til personer, der er i gang med et afklarings- eller revalideringsforløb.
Flere A-kasser accepterer tilbagevenden til A-kassen efter et antal uger på
fuld tid.
FORMÅL
Formålet med at komme i virksomhedspraktik kan være at afprøve og afklare
faglige, helbredsmæssige og/eller sproglige ressourcer. Derudover er der mulighed for opkvalificering inden for kontorfaget.
Personer der mangler nogle måneders praktik inden for kontor og handel, kan
også opnå dette i PraktikCentret.
SIMU-VIRKSOMHED
I en SIMU-virksomhed er arbejdsmiljøet og arbejdssituationerne tilstræbt det
virkelighedsnære. Det vil sige, at der her findes de samme funktioner som i
en traditionel virksomhed. Her er der afdelinger inden for både indkøb, salg,
økonomi, marketing og personale. De ansatte arbejder derfor i realistiske situationer, og de får kendskab til de administrative rutiner i et tempo, som er
tilpasset den enkelte medarbejders faglige og personlige forudsætninger.
I en SIMU-virksomhed er medarbejdernes baggrund vidt forskellige, og her
arbejder både folk, som er i virksomhedspraktik og skolepraktik. Vi oplever
sammensætningen af medarbejdere med vidt forskellig baggrund som positiv,
idet den øger forståelsen for, hvor vigtigt det er at kunne samarbejde.

I PraktikCentret uddanner vi også mange kontor- og handelselever, hvor nogle
tager hele deres uddannelse i PraktikCentret og andre færdiggør uddannelsen
i en virksomhed.
Medarbejderne spænder aldersmæssigt mellem 18 og 60 år.
I SIMU-virksomhederne arbejdes der med:
• praktisk oplæring inden for fagområdet
• faglige kompetencer (administration, service, økonomi, indkøb, salg, it)
• personlige kompetencer (stabilitet, fleksibilitet, samarbejdsevne, selvstændighed)
DAGLIGE LEDERE
De daglige ledere i SIMU-virksomhederne er praktikledere og vejledere, som
er uddannet inden for kontorområdet. De vil støtte og vejlede de ansatte i
praktikforløbet, ligesom de også er oplæringsansvarlige for elever i skolepraktik.
VIRKSOMHEDERNES ÅBNINGSTIDER
Mandag-onsdag 08.00-16.00
Torsdag		
08.00-15.00
Fredag		
08.00-13.00
Min virksomhedspraktik har været
både positiv og lærerig. Udover at have
fået stor faglig indsigt, er jeg nu også
helt afklaret omkring mit fremtidige arbejdsliv. At atmosfæren så samtidig har
været rigtig god blandt alle kollegerne
er jo blot et ekstra plus.
ELLEN KVIST

PraktikCentret

VARIGHED
En virksomhedspraktik planlægges individuelt, både med hensyn til varighed
og formål.
OPFØLGNINGSSAMTALE
Efter ønske kan der aftales møde med praktiklederen.
SKRIFTLIG VURDERING
Der kan - hvis ønskes – udarbejdes skriftlig vurdering ved en virksomhedspraktik på minimum 13 uger.
PRIS
Max 36 timer pr uge kr. 2800,00
Max 20 timer pr. uge kr. 2200,00
Max 10 timer pr. uge kr. 1500,00
Der betales ikke for perioder, hvor SIMU-virksomhederne er lukket pga. planlagte og længerevarende ferier. Aftalen kan ophæves og der betales til og
med påbegyndt uge.
KONTAKTPERSONER
Søren Lauritsen - slau@ah.dk - tlf. 2710 0178
RUNDVISNING
Vi står naturligvis til rådighed ved en rundvisning I SIMU-virksomhederne og
en samtale.

I SIMU-virksomheden er arbejdsopgaverne
meget virkelighedstro – men samtidig er
niveauet tilpasset individuelt. Her arbejder
alle både seriøst og professionelt med deres opgaver. Jeg synes derfor, at virksomhedspraktikken giver et realistisk billede
af, hvad det vil sige at arbejde på kontor.
CHRISTEL ODDERMOSE
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