Dette skema udfyldes, printes, underskrives, scannes og sendes på mail til jobbank@aabc.dk
senest otte uger inden forventet afslutningsdato (på grundforløbet).
Navn:
Fødselsdag:
Email:
Telefon:
Klasse/hold:
Forventet afslutningsdato (grundforløb):
Dato og underskrift:

Jeg har fundet en elevplads
Sæt kryds her (udfyld ikke resten af skemaet)

Jeg har ikke fundet en elevplads og ønsker hjælp (via Skolepraktik/Jobbank/Elevdatabase)
Sæt kryds her og udfyld resten af skemaet.

Jeg har ikke fundet en elevplads og ønsker det heller ikke p.t.
Sæt kryds her (udfyld ikke resten af skemaet)

Hvis du ikke har fundet en elevplads senest otte uger inden sidste eksamen, skal du huske følgende:
1

Du skal oprette en profil på www.praktikpladsen.dk (tjek, at den er aktiv).
Dette er lovpligtigt.

2

Du skal udfylde blanketten på side 2 med tilmelding til Jobbanken.
Dette er lovpligtigt (giver mulighed for evt at blive optaget i Skolepraktik).

3

Du kan udfylde blanketten på side 3 vedr tilmelding til Elevdatabasen.
Dette er frivilligt, men anbefales, da det kan være en stor hjælp til at finde en elevplads.

For at følge med i jobopslag med elevstillinger, anbefaler vi, at du følger vores Facebookside ”Elevpladser i Aarhus AABC” og vores hjemmeside AABC/Find en elevplads.

Tilmelding til Jobbanken – lovpligtig registrering
Ønsker udfyldes med prioriteringer (fra 1 til 4, hvor 1 er højeste prioritet).
Der må gerne være flere ønsker med samme prioritet, dog kun et med prioritet 1.
Dit ønske

Dit ønske

DETAIL MED SPECIALER 1952
1

1

Administration

3

Advokatsekretær

Salgsassistent med profil

4

Lægesekretær

2D

Tekstil

9

Spedition og shipping

2E

Tekstil herretøj

10

Økonomi

2F

Tekstil dametøj

11

Revision

2H

Byggemarked, værktøj og beslag

12

Offentlig administration

2I

Boghandel

2L

Fotohandel

2M

Guld/Sølv/Ure

2N

Glas/Porcelæn/Gaveartikler

2O

Legetøj og hobbyartikler

2P

Materialhandel

2Q

Møbelhandel

3

Logistikassistent

2S

Radio/TV og multimedier

4

Indkøbsassistent

2U

Sko/Læderartikler

7

Handelsassistent/salg

2V

Sport og fritid

7B

Auto

2X

Nærbutik

7C

VVS

2Y

Kapitalkædedrift

7D

Stål

2Z

Stormagasin

7E

Træ- og byggematerialer

2Æ

Forbrugerelektronik

7F

Værktøj og værktøjsmaskiner

2Ø

Optik

7G

Landbrugsmaskiner

2Å

Køkken/Bad

7I

El

3

Dekoratør/Visual Merchandiser

7K

Storkundeprofil

5

Blomsterdekoratør

10

Digital Handel B2B

8

Digital Handel
Retail Manager
(overbygning til salgsassistent)

9

Salgsassistent uden profil

KONTOR MED SPECIALER 1912

21

Dagligvarer

22

Convenience/mad

23

Convenience/bageriudsalg

24

Convenience/Coffee Shop

25

Convenience

FINANSUDDANNELSEN 1922
4

Finansuddannelsen:
Dækker bank, forsikring og realkredit

HANDEL MED SPECIALER 1932

EVENTKOORDINATOR 15
1

Eventkoordinator

Tilmelding til Elevdatabasen – dette er frivilligt, men anbefales
Som en ekstra hjælp til at finde en elevplads anbefales du at tilmelde dig vores elevdatabase.
Hvis du udfylder nedenstående, bliver du oprettet, og vi vil formidle dine oplysninger til arbejdsgivere, der søger elever.
Dermed forøger du dine chancer for at blive kontaktet af en virksomhed og måske kaldt til samtale.
Husk at medsende dit CV (vedhæftes sammen med dette skema, når du mailer til jobbank@aabc.dk).
NB: Dit CV må ikke indeholde dit cpr.nr.
Ønsket uddannelsesretning
(højeste prioritet):
Ønsket speciale:
Ønsket branche:
Tre ord om din personlighed:

Navn:
Fødselsdag:
Email:
Telefon:
Klasse/hold

EUD:

EUX:

EUDV:

EUDS:

Forventet afslutningsdato (grundforløb):
Dato og underskrift:

Ved tilmelding til Elevdatabasen giver du samtykke til, at vi sender dit CV til virksomheder, som søger en elev med din
profil. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig Elevdatabasen.
Du kan læse mere om behandling af personoplysninger og dine rettigheder i vores persondatapolitik.

