DIN VEJ TIL JOB
OG UDDANNELSE
For dig der modtager sygedagpenge eller er i jobafklaringsforløb

Jobcenter Norddjurs og JOBINPLACE tilbyder et op til 8 ugers forløb for at
støtte dig på vej tilbage til arbejdsmarkedet, så din sygemelding bliver så kort
som muligt.
I samarbejde med dig og din sagsbehandler ved Jobcenter Norddjurs
tilrettelægger vi indholdet i dit forløb, som matcher lige netop din situation. Vi
naturligvis tager højde for dine eventuelle skånehensyn under hele forløbet.
Fra første dag støttes og vejledes du af din kontaktperson hos JOBINPLACE
i din egen individuelle udviklingsproces for at finde din vej tilbage til
arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.
Vi glæder os til at møde dig i et miljø, der er kendetegnet ved forståelse,
positiv fokus og en tro på, at ting lykkes.

Hvad tilbyder vi dig?
Hos JOBINPLACE vil du få et individuelt tilrettelagt forløb, som bl.a. kan bestå af:
•
•
•
•

Individuelle og coachende samtaler
Afdækning af faglige kompetencer og personlige ressourcer
Oplæg og undervisning inden for jobrettede temaer,
bl.a. jobmuligheder og jobmatch
Vejledning i temaer inden for fysio- og psykoedukation

Vores konsulenter har stor erfaring i at vejlede og undervise med fokus på
dine individuelle behov og muligheder i forhold til hurtigst muligt at blive
raskmeldt og/eller vende tilbage til dit job.
Efter nærmere aftale med din sagsbehandler kan der være mulighed for
praktik i virksomheder i forlængelse af forløbet hos JOBINPLACE.

Vi kender Norddjurs Kommune og omegnskommunerne rigtig godt og har
derudover et bredt og alsidigt netværk af virksomheder, som vi kan bringe i
spil i samarbejde med dig.

Hvad er formålet med forløbet?
Det overordnede formål med forløbet er at støtte og vejlede dig til at blive helt
eller delvist raskmeldt og vende tilbage til arbejdsmarkedet. Dit individuelle
mål med forløbet afstemmes med din sagsbehandler ved Jobcenter
Norddjurs.

Hvad forventer vi af dig?
Vi forventer, du tager aktiv del i forløbet for at skabe udvikling og forandring i
din situation.

Hvor finder forløbet sted?
Forløbet foregår hos
JOBINPLACE NORDDJURS
Industrivej 18
8963 Auning
Forløbet starter med, at du kommer til en individuel opstartssamtale hos
JOBINPLACE. Herefter vil du uge for uge få en plan for samtaler og andre
aktiviteter.
Vi glæder os til at se dig!

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

