Hvordan søke læreplass
Rælingen kommune legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot
som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig
og sosialt.

Lærling i Rælingen kommune

Velkommen som søker!
Fredag 15. februar går startskuddet for å søke læreplass i 2019 i Rælingen kommune. Vi lyser ut
læreplasser i tre ulike fag: helsefagarbeiderfaget, barn- og ungdomsarbeiderfaget og vei– og
anleggsfaget.

Søknadsfrist for hovedinntaket er 1. mars. Tenker du på å søke er det noen ting det er lurt å få på
plass før fristen.

1. Ha papirene klare
Sørg for å ha skolepapirer, cv og attester klare. Dersom du har jobbet tidligere, bør du også ha skaffet
tjenestebevis. Dersom du går 2. året på videregående skole, sender du med karakterprotokoll fra
høstsemesteret. Kompetansebeviset må du ettersende når du får det etter skoleslutt.

2. Husk referanser
Når du søker læreplass, må du oppgi minimum to referanser. Det betyr at du må sende oss navn,
arbeidssted og kontaktinfo til to personer som vet at de er oppgitt som referanser. Dersom du ikke har
jobbet tidligere er det vanlig at den ene referansen er lærer på videregående skole, og den andre
praksisveileder eller avdelingsleder der hvor du har hatt praksis.

3. Skriv en søknad!
Det sier seg kanskje selv at man skal skrive en søknad når man søker på en stilling. Les
utlysningsteksten nøye og svar på det stillingsannonsen spør etter. Skriv om hvem du er, din
motivasjon, dine egenskaper og erfaringer. Dette er nyttig informasjon for oss når vi skal matche
lærested og lærling. Har du en utfordring er det bedre om vi får vite om det tidlig for å legge til rette for
en best mulig opplæring.

4. Mangler du fag?
Skal du bli lærling, må du i utgangspunktet ha bestått alle fellesfag og programfag. Mangler du noen,
må du ha en plan for når fagene skal tas. Unntaksvis tar vi inn kandidater som ikke har bestått alle
fag.

5. Send søknad
Stillingsannonsene legges ut på kommunens hjemmeside den 15. februar. Logg inn og fyll inn all
påkrevd informasjon. Legg ved søknad, attester og cv. Husk referanser!
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Etter søknadsfristen 1. mars går vi gjennom alle søknadene, og kaller inn til intervju via e-post eller
sms. Det er derfor viktig at du registrerer riktig e-postadresse og telefonnummer. I helsearbeiderfaget
kaller vi inn til intervju den 5.3 og 6.3. I barne- og ungdomsarbeiderfaget kalles det inn til 7.3 og 8.3.
Vei- og anleggsfaget gjennomfører intervju i løpet av mars.

Tilbud om læreplass sendes ut i løpet av mars og begynnelsen av april. Dersom du mottar tilbud har
du 7 dagers svarfrist. Alle som har søkt innen fristen får svar innen 1. juli.

Lykke til!
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