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Individuelt fleksibelt
job- og uddannelsesværksted
Én indgang til et individuelt og fleksibelt forløb inden for jobsøgning, kompetenceafklaring, uddannelse og opkvalificering, hvor du får lagt din egen plan sammen
med en personlig vejleder.
Formål
Formålet er at optimere dine muligheder for
at opnå ordinær beskæftigelse. Dels ved at
blive bevidst om dine kompetencer og se
nye muligheder for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Dels ved at du får et bredere
kendskab til efteruddannelse eller en ny
uddannelse.
Forløbets opbygning
Dit forløb består af individuel vejledning,
kombineret med afklaring og kompetenceudvikling på værksteder, som du bliver

tilknyttet i forhold til dine behov og ønsker.
Du vil få inspiration, sparring og motivation til
din jobsøgning og nye muligheder at gå efter. Indholdet af den individuelle vejledning
aftales efter behov.
Der er optag på forløbet hver uge, og som
ledig deltager du det antal uger og timer,
som er aftalt med Jobcentret – sædvanligvis
25 timer pr. uge.
Individuel vejledning
Sparring, vejledning og coaching ud fra dine
ønsker og behov og i forhold til din konkrete
jobsøgning, ordinær uddannelse, efteruddannelse, kursusmuligheder, elevpladser,
mesterlære, voksenlæreaftaler mv.
Kollektiv vejledning
Afklaring og opkvalificering i plenum med
høj grad af deltagerinvolvering. Vi har forskel-
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lige værksteder, som du kan vælge imellem:
Den personlige job- og uddannelsesplan,
hvor vi bl.a. arbejder med kreativ, skarpere
og anderledes jobsøgning, anvendelse af
netværk og sociale medier, forberedelse og
træning til jobsamtalen, fokus på personlige
og faglige kompetencer og at bringe dem
i spil samt undgå at drukne i mængden af
ansøgere.
CV-, ansøgnings- og IT-værkstedet med
tilbud om sparring på din jobsøgning og
konkrete materiale.
Uddannelsesvejledning, herunder selvafklaring i forhold til uddannelse, efteruddannelse eller arbejde.
Coaching; idéer og værktøjer til fleksibel og

tilpasset kommunikation. Handler om større
gennemslagskraft, at fokusere på at skabe
mål og at øge evnen til at forstå andre.
Personlig ledelse; du får indblik i begrebet selvledelse og opnår kompetencer til at
vælge hensigtsmæssige værktøjer og strategier til brug i jobsøgning og arbejdsmæssig
sammenhæng.
Erhvervsuddannelse (EUD)
opkvalificerende fag
Her får du mulighed for at opkvalificere
dine almenfaglige kompetencer inden for
IT, erhvervsøkonomi (EØ), afsætning og
markedsføring samt dansk, matematik og
engelsk på flere EUD niveauer. Her kan du
få kompetencebeviser i det eller de fag, du
gennemfører.

Tid og sted
Opstart og intromøde mandage
kl. 9.00 – med efterfølgende personlig samtale med vejleder og
udarbejdelse af plan for dit forløb.

Forløbet foregår i pavillonerne på
den store P-plads, 1. sal (lokale
P22).

Tilmelding
Deltagelse i forløbet aftales direkte mellem dig og Jobcentret.
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