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OM YRKESPRAKTIK
Den som söker ska vara under 25 år,
ha examen från gymnasiet och
sakna relevant yrkeserfarenhet inom
handeln. I yrkespraktiken, som är en
ettårig heltidsanställning, kombineras
strukturerat lärande (25 %) med vanliga
arbetsuppgifter i en butik (75 %).

25%

STRUKTURERAT LÄRANDE

Yrkespraktikanten följer en utbildningsplan
där varje månad innebär ett nytt uppdrag
som syftar till att få ökad kompetens
inom butikens alla områden. Som stöd
för praktikanten finns en handledare som
utses av arbetsgivaren i samråd med
det lokala facket. För att kunna hantera
sin roll på bästa sätt går handledaren en
handledarutbildning. Utbildningsinnehållet
finns samlat i en webbportal som
yrkespraktikant och handledare har
tillgång till.

75%

VANLIGA ARBETSUPPGIFTER I BUTIK

FÖRUTSÄTTNINGAR
Handelns yrkespraktik bygger på det regelverk som finns för yrkesintroduktionsanställningar.
Följande förutsättningar gäller för anställning av yrkespraktikanter i handeln:

•• Yrkespraktiken är en tidsbegränsad
anställning på tolv månader och det finns
inga förpliktelser till vidare anställning.

•• Arbetsgivare får ett stöd från Arbets
förmedlingen och ersättning för hand
ledning.

•• Arbetsgivaren ska vara medlem i Svensk
Handel eller Arbetsgivarföreningen KFO
och ha kollektivavtal med Handelsanställ
das förbund.

•• Varje arbetsplats kan ha en yrkes
praktikant. Arbetsplatser med fler än
25 anställda kan ha två praktikanter.

•• Yrkespraktikanten ska vara registrerad som
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

•• Arbetsförmedlingen måste ha fattat beslut
om stöd innan personen kan påbörja sin
yrkesintroduktionsanställning.

•• Arbetsgivaren betalar yrkespraktikanten
minst 75 procent av minimilönen.

Läs de fullständiga förutsättningarna på:
www.yrkespraktik.se

HANDLEDARENS ROLL
Att vara handledare är både lärorikt,
utvecklande, stimulerande och inte minst
roligt. Yrkespraktikanten ansvarar själv för
sitt lärande och sin utbildning, men hand
ledaren påverkar i stor utsträckning genom
att synliggöra kopplingen mellan det som
händer i butiken och utbildningens innehåll.
Handledarskap är ett praktiskt ledarskap.

FÖRDELAR MED YRKESPRAKTIKEN
För praktikanterna är yrkespraktiken ett
första steg i handelskarriären. Eftersom
utbildningen innehåller möjligheten att
prova på olika arbetsuppgifter i handeln,
får de en bred erfarenhet från handeln.
För arbetsgivare är yrkespraktiken en chans
att utveckla framtidens medarbetare utifrån
den egna butikens behov och förutsätt
ningar. Om andra medarbetare hos arbets
givaren involveras, kan yrkespraktiken vara
ett sätt att genomlysa hur saker fungerar,
bidra till ett positivt utvecklingsarbete och
en möjlighet till ökad kompetens för hela
butikens personal.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:
1. Den blivande yrkespraktikanten hittar
en arbetsgivare som vill anställa eller tar
hjälp av Arbetsförmedlingen att hitta en
arbetsgivare.
2. Arbetsgivaren kontaktar Handelsrådet
(yrkespraktik@handelsradet.nu) för att
stämma av förutsättningarna för yrkes
praktiken.
3. Arbetsgivaren kontaktar det lokala facket.
4. I samråd med facket utser a
 rbetsgivaren
en handledare. Samtidigt k ontrolleras
att praktikanten har en examen från
gymnasiet, saknar relevant yrkes
erfarenhet inom handeln och är anmäld
hos Arbetsförmedlingen.

5. Arbetsgivaren skickar in en ansökan om
stöd för yrkesintroduktionsanställning till
Arbetsförmedlingen.
6. Arbetsgivaren skriver anställningsavtal
med yrkespraktikanten. Arbetsförmed
lingen måste ha fattat beslut om stöd
innan personen kan börja.
7. Kopior av anställningsavtalet och ansökan
om stöd för yrkesintroduktionsanställning
skickas till Handelsrådet.
8. Handelsrådet skickar inloggningsupp
gifter till praktikanten och handledaren.
Arbetsgivaren ser till att yrkespraktikant
och handledare har tillgång till dator med
anslutning till internet.

För frågor om och anmälningar
till yrkespraktiken, kontakta:
yrkespraktik@handelsradet.se
www.yrkespraktik.se

Handelsrådet är ett samarbete mellan
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