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Vilkår for stillingsopslag på Praktikpladsen.dk
1. Løn og ansættelse
Praktikpladsen.dk er Ministeriet for Børn og Undervisnings gratis internetmødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.
Der må derfor kun oprettes stillingsopslag, hvor der søges efter elever inden for erhvervsuddannelserne, og hvor der efterfølgende indgås en uddannelsesaftale i henhold til erhvervsuddannelsesloven.
”Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser”
(LBK nr 171 af 02/03/2011):
”§ 48. Det er en betingelse for gennemførelse af en erhvervsuddannelse, at
der mellem eleven og en eller flere virksomheder er indgået en uddannelsesaftale,….”
”§ 55. Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal
betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.
Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.”
Der må derfor ikke søges elever/studerende til ulønnet praktik.

2. Alder og køn
Praktikpladsen.dk er et offentligt formidlingsmedie som er underlagt offentlig ret. Reglerne her er lige som ved opslag andre offentlige steder, og medfører, at der ikke må annonceres efter elever med en bestemt alder eller et
bestemt køn:

2
"Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v."
(LBK nr. 1349 af 16/12/2008):
”§ 5. Det må ikke ved annoncering angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse søges eller foretrækkes en person af en bestemt race,
hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med
handicap. Det må heller ikke angives, at der ikke ønskes en person med de i
1. pkt. nævnte kendetegn.”

”Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn
til beskæftigelse m.v.”
(LBK nr. 645 af 08/06/2011):
” § 6. Det må ikke ved annoncering angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse m.v. søges eller foretrækkes personer af et bestemt
køn.”

3. Procedure ved konstatering af stillingsopslag, der strider
mod ovenstående
Hvis der konstateres stillingsopslag på praktikpladsen.dk, som strider mod
gældende bestemmelser, bedes dette meddelt til følgende adresse:
webmaster@praktikpladsen.dk.
Stillingsopslaget vil herefter blive nedtaget, og den pågældende virksomhed
vil blive kontaktet med henblik på lovliggørelse af opslaget.

Venlig hilsen
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