
Personlig jobformidling

Svendborg

Arbejdsa0ale

svb 3633

Vejledning
Denne arbejdsa-ale udarbejdes sammen med dig, i 
forbindelse med at du skal/er i virksomhedspraktik.

At være i virksomhedspraktik betyder at du i samarbejde 
med jobcenteret skal være i et forløb som har til formål at 
udvikle dig og bringe dig nærmere ordinær beskæ-igelse. 

Det er vigtigt at du er indforstået med de a-aler der  
bliver lavet i arbejdsa-alen og at du samarbejder  
omkring de mål i sæBer for virksomhedspraktikken. 

Opstår der usikkerhed eller har du spørgsmål til din  
arbejsa-ale/virksomhedspraktik, er det vigtigt at du 
kontakter din sagsbehandler eller virksomheds- 
konsulent i jobcenteret.

Virksomhedskonsulent: 

Tlf.nr.:  

 
Sagsbehandler:

Tlf.nr.:

Arbejdsa0ale
Jobcenter Svendborg

Ramsherred 12



Arbejdsa0ale

Arbejdsplads: 

Startdato: Slutdato:

Medarbejder  

Navn:

Tlf.nr.: 

E-mail:

Kontaktperson på arbejdspladsen

Navn:

Tlf.nr.

E-mail:

Kontaktperson i Jobcenteret

Navn:

Tlf.nr.:

E-mail: 

Dine mål for praktikken:

Mål for opnåelse af ordinære timer under forløbet:

Medarbejders arbejdsopgaver:

Arbejdstid:

Timer 
ialt:

Dato for 
a:ale:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag



Delmål
Skriv herunder de mål der skal arbejdes med i praktikken

1=har ingen erfaring/kendskab til         

5=kan udføre opgaven på lige fod med ordinær ansat.

Dato 1 2 3 4 5

Dato 1 2 3 4 5

Dato 1 2 3 4 5

Særlige skånehensyn:

Indhold og omfang af kontaktpersonens  
opgaver iCt. medarbejder:

Meddelelse af fravær

Skal ske til:

På tlf.nr. : 

Dato X for aColdt Dato X for aColdt

Dato for næste opfølgningsmøde:



1=har ingen erfaring/kendskab til         

5=kan udføre opgaven på lige fod med ordinær ansat.

Dato 1 2 3 4 5

Dato 1 2 3 4 5

Dato 1 2 3 4 5

1=har ingen erfaring/kendskab til         

5=kan udføre opgaven på lige fod med ordinær ansat.

Dato 1 2 3 4 5

Dato 1 2 3 4 5

Dato 1 2 3 4 5
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