DIN VEJ TIL JOB
OG UDDANNELSE

Velkommen til dit forløb hos JOBINPLACE!
Vi glæder os til at møde dig!
JOBINPLACE har i samarbejde med Jobcenter Norddjurs tilrettelagt et job- og
uddannelsesrettet forløb for at støtte dig på vej til job eller uddannelse.
Forløbet består af individuelle samtaler, vejledning og undervisning. Der tages
naturligvis udgangspunkt i din situation og dine eventuelle skånehensyn under
alle aktiviteter i forløbet.
Vi kommer bl.a. til at tale om dine mål/delmål, dine erfaringer, dét at have
handlefrihed, at have accept af forskellighed, og vi vil sammen finde frem til,
hvordan du udvikler dig til at komme på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Hvad tilbyder vi dig?
Fra første dag støttes og vejledes du af din faste kontaktperson hos
JOBINPLACE i din individuelle udviklingsproces for at finde netop din helt egen
vej til arbejdsmarkedet eller uddannelse.
Hos os vil du få et særligt tilrettelagt forløb, som bl.a. består af:
•
•
•
•
•

Støttende, vejledende og motiverende individuelle samtaler
Konkrete redskaber, som kan hjælpe dig med at håndtere og mestre
din hverdag
Oplæg og undervisning inden for job- og uddannelsesrettede temaer
CV-workshops
Praktikforløb i virksomheder, som en måde at afprøve og lære om
nye mulige jobområder, der kan føre til ordinære løntimer

Vores konsulenter har stor erfaring med at vejlede og undervise med fokus på
dine individuelle behov og muligheder i forhold til job og uddannelse.
Vi kender Norddjurs Kommune og omegnskommunerne rigtig godt – både
i forhold til virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Derfor kan vi sammen
med dig finde den rigtige praktik, uddannelse eller job til dig.

Hvad er formålet med forløbet?
Målet med forløbet er at støtte og vejlede dig, så du kan blive klar til det job
eller den uddannelse, der passer lige netop til dig og dine forudsætninger.
Sammen med dig laver vi en realistisk plan herfor.
Forløbet har derudover til formål at medvirke til, at du opnår indsigt i
egne ressourcer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet gennem en
sammenhængende indsats.

Hvad forventer vi af dig?
Vi forventer, at du har lyst til at samarbejde med os i et trygt miljø, hvor vi ser
muligheder frem for begrænsninger.

Hvor finder forløbet sted?
Forløbet foregår hos
JOBINPLACE NORDDJURS
Industrivej 18
8963 Auning
Vi glæder os til at se dig!

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 NORDDJURS
Industrivej 18
8963 Auning
Projektleder Helle Trier
Telefon: 2775 7922
E-mail: htr@jobinplace.dk

