Informationsbroschyr 2019

Ung i
Sommar
Välkomna arbetsplatser!

PraktikMalmö
– enkelt i praktiken

Hej!

Nya och gamla
arbetsplatser!

Tack vare 875 arbetsplatser var över 3000 Malmöungdomar
ute i praktik på sommaren.
Ung i Sommar drivs utifrån Malmö stads övergripande mål att
öka sysselsättningen och ge Malmös ungdomar tillgång till en
meningsfull fritid.

Kom igång
Fyll i överenskommelsen, stoppa den i svarskuvertet och skicka den tillbaka
till oss!

Att tänka på
När du läser ”Överenskommelse för arbetsplatser 2019".
Praktikanterna i åldern 16-19 lottas till er arbetsplats utifrån sitt intresseområde.
Praktikanterna i åldern 13-15 tillsätts genom sin skola.
Praktiken får vara max 120 h, 6 h per dag. Arbetstiderna mellan kl. 06:00 och
20:00 måndag-fredag. Ingen praktik på helgen eller under sena kvällar!
Praktikanterna är hos er för att lära och få inblick i ert arbete.
Praktikperiod 1: 17 juni–12 juli
Praktikperiod 2: 15 juli–9 augusti

Vi står för
Ungdomarnas praktikersättning
Olycksfallsförsäkring
Service

Ni står för
Att engagerade handledare finns tillgängliga dagligen under praktiken.
Att ge praktikanterna en grundlig introduktion och göra en riskbedömning.
Att rapportera praktikanternas närvaro.

Citat från handledare
”Vår personal fick chansen att lära
känna våra framtida kollegor, hur
de är och hur de tänker.”

”Genom våra sommarpraktikanter
fick vi ett par extra händer som
hjälpte oss i våra vardagliga sysslor.”

Du når oss på
Telefon: 040-34 23 23

Välkommen att ringa oss!

E-post: ungisommar@malmo.se

11 februari - 11 april
Vardagar 10–12

Hemsida: malmo.se/ungisommar

Under praktiksäsong
12 april - 16 augusti
Vardagar 9–12
19 augusti - 30 september
Vardagar 10-12

Det här kan vara början på någons

arbetslivsresa
Malmöföretag som generöst delat med sig av sin tid och kunskap har genom
åren gjort det möjligt för tiotusentals arbetslivsresor att börja. PraktikMalmö
har försett praktikanterna med deras försäkringar och ersättning. Praktik ska
vara tryggt och enkelt för alla parter. För att möta samhällets och näringslivets
behov har vi många olika praktiklösningar.

Allt började med praktik via Ung i
Sommar, i köket på äldreboendet
Bellevue Park.
– I restaurangköket upptäckte jag
ett väldigt kreativt och konstruktivt
arbete. Jag hade aldrig hamnat
i restaurang om det inte var för
praktiken. Det var helt avgörande!
Titti Qvarnström är kökschef och
delägare på Michelinrestaurangen
Bloom in the Park i Malmö.

PraktikMalmö – enkelt i praktiken
Funderar du på hur ert företag skulle kunna bli del i när någons
arbetslivsresa börjar? Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet.
Du kan också läsa om våra olika praktikformer på vår webb.
malmo.se/praktik • 040-34 48 46 (enhetschef)
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Från praktik
till Michelinstjärna

