Hvor og hvornår finder forløbet sted?
Forløbet foregår enten i Faaborg eller Ringe
JOBINPLACE Faaborg
Forum Faaborg
Sundvænget 8
5600 Faaborg

JOBINPLACE Ringe
Idrætscenter Midtfyn
Søvej 34
5750 Ringe

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 Faaborg
Forum Faaborg
Sundvænget 8
5600 Faaborg

JOBINPLACE Ringe
Idrætscenter Midtfyn
Søvej 34
5750 Ringe

Projektleder
Dalia Derya Anhar
Telefon: 2775 7819
E-mail: dda@jobinplace.dk

MIN VEJ TIL
JOB OG UDDANNELSE

Hvad tilbydertil viditdig?
Velkommen
forløb hos JOBINPLACE!
Faaborg-Midtfyn Kommune har i samarbejde med JOBINPLACE tilrettelagt et
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JOBINPLACE har - i samarbejde med Jobcenter Faaborg-Midtfyn - tilrettelagt et
job- og uddannelsesrettet forløb for at støtte dig på vej til job eller uddannelse.
Der tages naturligvis højde for dine skånehensyn og din aktuelle fysiske
form. Forløbet indledes derfor altid med en fysioterapeutisk undersøgelse og
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Fra første dag støttes og vejledes du af din faste kontaktperson hos JOBINPLACE
Hvis du er visiteret til træning:
i din individuelle udviklingsproces for at finde netop din helt egen vej til
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• Et personligt sundhedsprogram og personprofil
• Motion/fysisk træning tilpasset dig
• Undervisning og vejledning i temaer inden for fysio- og psykoedukation
Hvor
foregår forløbet?
(undervisning om kroppens og sindets lidelser)
• Mindfulness
JOBINPLACE tilbyder den fysiske træning 2 steder i Faaborg-Midtfyn Kommune:
• Forum Faaborg Aps
• Midtfyns Fritidscenter
Sundvænget 8
Søvej 34
5600 Faaborg
5750 Ringe
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Der er separat herre- og dameomklædning, badefaciliteter og handicaptoilet på
lokationerne.
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Vi glæder os til at møde dig i et miljø, som er kendetegnet ved forståelse, et
Der er 15 timers undervisning/aktiviteter hos JOBINPLACE mandag til fredag
positivt fokus og en tro på, at ting lykkes.
i tidsrummet mellem kl. 8.30 og 13.30. Timetallet for dit forløb aftales med din
sagsbehandler og afhænger af din personlige plan.

Hvad er formålet med forløbet?
Hvad forventer vi af dig?
Målet er, at du via forløbet forbedrer dine muligheder for at vende tilbage til
Vi forventer, at du er motiveret for at udvikle dig, at du har lyst til forandring, og at
arbejdsmarkedet. Sammen udvælger vi den kombination af træningsaktiviteter,
du derfor vil samarbejde med os om dette. Du kan altså forvente, at vi ønsker, at
som vil støtte og styrke dig på din vej mod målet.
du bidrager.

