Lidt om JobVærkstedet
Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang. Og det betyder helt konkret, at det
handler om at møde dig dér, hvor du er, og ikke hvor du bør være. Derfor tænker vi, at hvad der er vigtigt for dig, også er vigtigt for os.
Konsulenterne ved JobVærkstedet har forskellige relevante faglige og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket giver os mulighed for at imødekomme de
forskelligartede krav, ønsker og forventninger, du har.
Vi lægger vægt på at skabe de optimale rammer for din jobsøgning. Alle deltagere tilbydes derfor adgang til computer, telefon og Internet. Herudover er der
dagligt fri kaffe/the.
JobVærkstedets tilbud retter sig mod jobklare ledige, som er parate til at tage
et ordinært arbejde - uanset arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige baggrunde.

Velkommen til JobVærkstedet

Vi glæder os til at møde dig.

Praktiske oplysninger

4 ugers individuelt vejledningsforløb

Kursus ID-nummer 4068
Åbningstider
Mandag til fredag kl. 09:00 – 15:00
Tilmelding
Kontakt Jobcenter Aarhus på
telefon 89 40 68 00
Du finder os på:
Ferdinand Sallings Stræde 13, 2.
8000 Aarhus C.
Tlf. 88 18 43 76
info@jobvaerkstedet.dk
www.jobværkstedet.dk
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Vejledningsforløb
JobVærkstedet tilbyder et 4 ugers individuelt vejledningsforløb. Forløbet har som mål at bringe dig tættere på arbejdsmarkedet og et ordinært job. Forløbet tager udgangspunkt i dine mål og ressourcer. Gennem forløbet lægges der vægt på at nå små kortsigtede skridt i retning
af større mål.

Målgruppe
 Ledige, der allerede har været på jobsøgningsforløb og som har
brug for et mere individuelt forløb

Forløbet
Vi tilrettelægger forløbet sammen med dig, og vil have en struktur der
som udgangspunkt tager afsæt i:





Afklaring af de konkrete udfordringer og forhindringer
Fokus på muligheder og potentialer
Fokus på dig som ekspert og aktør i eget liv
Løbende feedback og støtte

Forløbet afvikles med én samtale om ugen.

Udbytte
Formålet med vejledningsforløbet er, at du får skabt brugbare resultater som kan hjælpe dig tættere på job. Derfor stræber vi også efter at
du efter forløbet har:








Større indsigt i og klarhed over din situation
Se nye muligheder
Udarbejde mål ud fra dine værdier, ønsker og kompetencer
Opgør med begrænsende tankegange og overbevisninger
Afklaring af kompetencer
Øget evne til at handle og tage beslutninger
Nye redskaber i din jobsøgning

