Straksaktivering

Om Naesborg A/S
Naesborg A/S har mere end 20 års erfaring med at skabe
kontakt mellem jobsøgende og virksomheder, og vi lægger
vægt på at levere en professionel indsats, som tager
udgangspunkt i den lediges ønsker og behov.
Vi er en bredt funderet virksomhed med kompetente
medarbejdere. Vi kan derfor give den relevante vejledning og
sparring uanset den lediges baggrund og mål for fremtiden.
Naesborg A/S’s værdigrundlag baserer sig på følgende:



Gensidig respekt



Redelig



Udvikling



Tillid

Læs mere om Naesborg A/S på www.naesborg.dk.
Har du brug for yderligere oplysninger, så kontakt
chefkonsulent Charlotte Hansen.
For god ordens skyld gør vi allerede her opmærksom på,
at Naesborg A/S er røgfrit område, hvorfor
tobaksrygning ikke er tilladt i lokalerne.
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Et 4 ugers målrettet og
individuelt virksomhedsrettet
forløb

Straksaktivering
– et målrettet forløb til dig, med fokus på
kortest mulig vej til varig beskæftigelse
Vi tilbyder dig et målrettet og intensivt forløb, der har til formål
hurtigst muligt at bringe dig i job, uddannelse eller praktik. Vi
vil under forløbet appellere til og trække på dine kreative evner og
kombinere dem med de øvrige deltageres og den kreativitet, vi
selv har.
Under hele forløbet, som både består af en fælles del og en
individuel del, sætter vi dig og din jobsituation i centrum.
Samtidig med dette fokuserer vi på de muligheder,
arbejdsmarkedet kan tilbyde. Din egen indsats vil naturligvis
afspejles i dit udbytte af forløbet.

Indhold
Et virksomhedsrettet forløb, der afvikles over 4 uger. Der vil
være både fælles og individuelle samtaler samt jobcafe, hvor
du selv sidder og arbejder, og forløbet skal afsluttes med en
virksomhedsrettet aktivering. Det kan f.eks. være job og/eller
virksomhedspraktik.
Både i oplæg – gruppearbejde og i de individuelle samtaler, vil
der bl.a. være fokus på følgende


Ret og pligt som ledig




Den gode og præcise ansøgning til et opslået job
Den gode ansøgning til brug for uopfordrede
søgninger
Jobsamtale
Netværk
Arbejdsmarkedets muligheder – hvordan ser det ud
pt. – hvor er der muligheder, hvor er der mindre
gode muligheder
De gode muligheder ved en virksomhedspraktik
De øvrige aktiviteter som LAB-loven giver mulighed
for







Vi vil sammen med dig afdække dine kvalifikationer og personlige
kompetencer, ligesom vi vil assistere med konkret jobsøgning.

Deltagerne er med til at præge forløbet gennem deres behov
for indsigt samt ønskede emneområder.

Forløbet er i høj grad dialogbaseret og søges afviklet på dine og
de øvrige deltageres præmisser – i en uhøjtidelig og
imødekommende atmosfære.

Under hele forløbet søges intensivt efter ordinært job,
uddannelse eller efteruddannelse, alternativt
virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Kurset afvikles hos:
Naesborg A/S, Holberg Arkaden 13, 4180 Sorø –
Første mødedag er kl. 9.00

