HVORDAN BLIR DU LÆRLING
GJENNOM IPRAXIS?

VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER

Du søker lærlingplass hos oss via www.vigo.no
Søknadsfrist 1. mars.
IPRAXIS tar imidlertid imot søkere også etter søknadsfristen og henviser videre til medlemsbedrifter med
læreplasser i det faget du ønsker deg.
Send oss søknad med CV, vitnemål og attester på
e-post post@ipraxis.no
Det er bedriftene selv som velger ut hvem de tilbyr læreplass. Når bedriften har bestemt seg, blir det tegnet
kontrakt med IPRAXIS. Når du har søkt, husk alltid å
være tilgjengelig på mobiltelefon!

HVOR KAN DU BLI LÆRLING?
IPRAXIS har en rekke medlemsbedrifter innenfor ulike
fagområder. Felles for dem alle er at de gir lærlingene
solid opplæring, veiledning og tett oppfølging i nært
samarbeid med IPRAXIS.

Endelig lærling hos IPRAXIS
føler seg heldig

Hold deg oppdatert på bloggen vår:
Fullstendig oversikt over
hvilke bedrifter som tilbyr
læreplasser i de ulike fagene
finner du på vår hjemmeside
www.ipraxis.no

www.ipraxisbloggen.no

Du finner oss også her: Facebook.com/ipraxis

Kobbervikdalen 69, 3036 DRAMMEN

Telefon: 32 82 56 00 - E-post: post@ipraxis.no.
www.ipraxis.no

www.ipraxis.no

OM IPRAXIS
IPRAXIS har som hovedoppgave å rekruttere gode
søkere til læreplassene i våre medlemsbedrifter.
Vi formidler lærlinger fra programområdene:

Jeg har fått tilbud om fast
jobb etter læretiden

TIP
(teknikk og industriell
produksjon)

ELEKTRO

SERVICE OG
SAMFERDSEL

føler seg motivert

Jeg får lønn i læretiden
føler seg begeistret

HVA KAN DU BLI?
IPRAXIS formidler lærlinger til en rekke ulike yrker
innenfor mange bransjer. For alle fag er det utarbeidet
egne læreplaner med kompetansemål. Vi tilbyr nettbasert teoriopplæring i læreplanene i tillegg til kurs.

Vi følger lærlingene og bedriftene fra oppstart av læretiden frem til fullført fagprøve.

Vi formidler læreplasser innenfor disse fagene:

HVORFOR BLI LÆRLING
GJENNOM IPRAXIS

TIP
CNC-operatør
Dimensjonskontrollør
Industriell overflatebehandling
Industrimekaniker
Kjemiprosess
Kran- og løfteoperasjon
NDT-kontrollør
Platearbeider
Produksjonsteknikker
Sveiser
Verktøymaker

Ved å bli lærling gjennom oss får du god opplæring
i et praktisk fag. Du får lønn i læretiden og mange av
våre lærlinger får tilbud om fast jobb etter endt læretid.
Industrien og servicenæringene trenger stadig nye lærlinger og fagarbeidere som kan møte nye utfordringer
og bidra til videre utvikling.

MED FAGBREV STILLER DU STERKT I YRKESLIVET.
Det åpner seg en rekke muligheter for jobb. Med fagbrev kan du også gå videre i utdanningssystemet.

Utdannelse videre med fagbrev:
• Y-veien
• Fagskole
• Påbygg etter fagbrev

ELEKTRO
Automatiker
Dataelektroniker
Tavlemontør
Vikler
SERVICE OG SAMFERDSEL
IKT-service
Kontor- og administrasjon
Logistikk
Salg

HVEM FÅR LÆREPLASS?
Bedriftene våre ønsker motiverte lærlinger med lite
fravær og gode holdninger. Bruk YFF-praksis til å finne
din bedrift!

