
Tre dage nærmere en erhvervsuddannelse
Oplev livet helt tæt på en erhvervsuddannelse

Det starter i skolen – zbc.dk

ZBC 
vejledning@zbc.dk

7242 2509

D E T  S TA R T E R  I  S K O L E N

Er du ledig, har været sygemeldt eller af andre grunde klar til at prøve noget andet? 
Er du samtidig i tvivl om, hvad dit næste skridt skal være?

Kom i 3 dages praktik på en erhvervsuddannelse.

På ZBC uddanner vi til fremtiden. Vi har erhvervsuddannelser indenfor lige netop det felt der interesserer 
dig – og du har nu muligheden for at få et indblik i dem ved at deltage på et af vores ordinær grundforløb 
2 forløb.

ZBC vil gerne give dig muligheden for at blive mere afklaret i forhold til din videre uddannelsesrejse, ved i 
3 dage at deltage på et af vores ordinære GF2 forløb.

I praktikken får du et lille indblik i uddannelsen, men du får også lov til at snakke med en af vores dygtige 
vejledere, som kan hjælpe dig med din videre vej på ZBC.

Hvordan kommer du i tre dages praktik på ZBC?
• Gå ind på zbc.dk og få et overblik over hvilke uddannelser, vi tilbyder.
• Er du i tvivl om, hvilken uddannelse du konkret gerne vil vide mere om, kan du ringe til ZBCs vejledning 

på 7242 2509, som kan besvare dine konkrete spørgsmål.
• Når du er afklaret omkring hvilken uddannelse, du gerne vil opleve i tre dages praktik, skal du tage fat i 

din jobkonsulent eller sagsbehandler på jobcentret.
• Efter aftale med dig, udformer jobcentret en Jobplan og laver en aftale om praktik med os på ZBC, og 

du vil modtage en indkaldelse med mødested og tidspunkt fra os.

Vi glæder os til at se dig på en af vores erhvervsuddannelser.
God fornøjelse.


