UDDANNELSESFOKUS

Vi glæder os til at møde dig!
Furesø Kommune har i samarbejde med JOBINPLACE tilrettelagt et særligt
uddannelsesforberedende forløb for unge under 30 år.
Forløbet er specifikt målrettet dig og andre unge, som har brug for støtte og
vejledning for at finde sin vej til uddannelse eller job.
Hos JOBINPLACE vil du få hjælp til at klare de udfordringer, du møder – og til
at få struktur på din hverdag, så du kan skabe forandring i dit liv.
Fra første dag støttes og vejledes du af din kontaktperson i din egen individuelle
udviklingsproces for at finde netop din vej til uddannelse eller job. Du vil også
møde andre unge, der ligesom dig har brug for støtte og vejledning til valg af
uddannelse og job.
Vi glæder os til at møde dig i et miljø, som er kendetegnet ved forståelse, et
positivt fokus og en tro på, at ting lykkes.

Hvad tilbyder vi dig?
Hos os vil du få en afvekslende og indholdsrig hverdag, som bl.a. består af:
•
•
•
•
•
•

Individuelle og coachende samtaler
Oplæg og undervisning inden for relevante temaer
Vejledning om mulige uddannelser og jobområder
Besøg på uddannelsesinstitutioner og uddannelsesmesser
Praktikforløb i virksomheder, herunder ”snusepraktik” som en måde til at
afprøve mulige uddannelses- og jobområder
Et personligt sundhedsprogram, herunder undervisning og vejledning om
kost og motion

Målet er at hjælpe dig med at blive klar til uddannelse eller arbejde, der
passer lige netop til dig og dine forudsætninger. Sammen laver vi en realistisk
plan herfor og udvælger den kombination af aktiviteter, som vil støtte og
styrke dig på din vej mod målet. Vi tager naturligvis højde for dine eventuelle
skånehensyn.

Hvad forventer vi af dig?
Vi forventer, at du er motiveret for at udvikle dig og skabe stabilitet i dit liv, at
du har lyst til forandring, og at du derfor vil samarbejde med os om dette.

Hvor og hvornår finder forløbet sted?
Forløbet foregår hos:
JOBINPLACE Furesø
Bygmarken 26
3520 Farum
Forløbet starter med, at du kommer til en individuel opstartssamtale, hvor du
sammen med konsulenten hos JOBINPLACE lægger en plan for dit forløb –
ud fra dine forudsætninger og tilpasset dine eventuelle skånehensyn.
Der er undervisning/aktiviteter mandag til fredag i tidsrummet mellem kl. 8.30
og 14.30. Timetal og indhold i dit forløb afhænger af din personlige plan og
aftales med JOBINPLACE.

www.jobinplace.dk

Hvem er JOBINPLACE?
JOBINPLACE er et konsulentfirma, som tilbyder specialiserede løsninger
til kommuner og virksomheder. Ydelserne omfatter kompetenceafklaring,
match og formidling til uddannelse og job samt arbejdsplads- og
arbejdsmarkedsfastholdelse.
Læs mere på www.jobinplace.dk

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
JOBINPLACE Furesø
Bygmarken 26
3520 Farum
Projektleder Nathalia Vernal
Telefon: 2033 8203
E-mail: uddannelsefuresoe@jobinplace.dk

