


Målgruppe:
Dagpengeberettigede ledige 18-30 år.

Tilbuddet til dig:
Et 6-ugers afklaringsforløb, hvor du bliver bevidst om dine:
– Kompetencer
– Kvalifikationer
– Erfaringer
– Ønsker
Du vil, i samarbejde med vejledere, finde dine stærke sider, som du kan bruge i forhold til at finde vejen tilbage 
til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Mål:
Målet er at du går i arbejde, tilmeldes uddannelse og/eller starter i løntilskudsjob i forlængelse af forløbet.
 
Indhold:
– Beskrivelse og dokumentation af dine personlige kompetencer og ønsker til fremtidigt arbejde
– Afklaring af kompetencer i forhold til ønskede jobområder, herunder afklaring af evt. behov for opkvalificering
– Diverse oplæg og undervisning efter dit og de øvrige deltageres behov, f.eks. jobsøgning, ansættelsessamtaler, 
netværk og roller, personprofiler, taleteknik etc.
– Jobsøgning
– Afklaring i forhold til eventuelt uddannelsesvalg

Tidsperiode:
Der starter forløb hver mandag. Din vejleder på jobcenteret tilmelder dig forløbet.

Der er undervisning:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9.00 – 14.00
Fredag kl. 9.00 – 13.00

Sted:
Jobforum's lokaler, Nybrogade 1, 1. sal, 4900 Nakskov

Kontaktpersoner:
– Jørgen Christiansen, tlf. 2220 6401, mail: jorgen@jobforum.dk
– Vibeke Jacobsen, tlf. 2220 6407, mail: vibeke@jobforum.dk
– Jørgen Vedholm, tlf. 2220 1644, mail: jpv@jobforum.dk
– Britta Topp, tlf. 2220 1647, mail: britta@jobforum.dk
– Jack Jørgensen, tlf. 2220 6425, mail: jack@jobforum.dk
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