Om Naesborg A/S
4 ugers målrettet
virksomhedsrettet forløb

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:





Forløb med fokus på det
ordinære job samt
virksomhedsrettede
aktiviteter

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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Indhold
Et virksomhedsrettet forløb, som kan vare i op til 4 uger
Vi lægger sammen med dig en plan.
Du skal hver dag være aktiv søgende efter job og
virksomhedsrettede aktiviteter. Du skal arbejde i grupper
og du skal arbejde selvstændigt.
Der vil være flere individuelle samtaler, og der vil være
plads til både jobsamtaler og besøg på virksomheder. Der
vil være mulighed for sparring både før og efter en
jobsamtale.

Tilbud til dig, der er i et
målrettet forløb hos Naesborg A/S
Vi tilbyder dig et målrettet, motiverende og intensivt forløb, der
har til formål hurtigst muligt at bringe dig i job, uddannelse
eller praktik
Under hele forløbet, 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.

Der vil være både fælles og individuelle arbejdsdage, og
forløbet skal afsluttes med en virksomhedsrettet aktivitet.
Det kan f.eks. være job – virksomhedspraktik eller
ansættelse med løntilskud, og når du påbegynder et job
eller en virksomhedsrettet aktivitet, så stopper dit forløb
hos Naesborg.
I de individuelle samtaler vil vi også give dig sparring, tale
om det der fylder hos dig, give dig tilbagemelding på dit
materiale og i det hele taget sammen med dig gå mod
målet.

Vi vil sammen med dig, og den gruppe du bliver en del af,
afdække dine kvalifikationer og personlige kompetencer,
ligesom vi vil assistere med konkret jobsøgning.
Forløbet er i høj grad dialogbaseret og søges afviklet på dine og
de øvrige deltageres præmisser – i en uhøjtidelig og
imødekommende atmosfære.

Hvis du bliver syg eller af anden årsag ikke har
mulighed for at møde op, bedes du kontakte
Naesborg på tlf. 55 77 44 66 inden kl. 8.15 om
morgenen.

Kurset afvikles hos:
Naesborg A/S, Holberg Arkaden 13, 4180 Sorø –
Mødetid kl. 9.30

