Motivation er
din vej til målet

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:
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Redelig
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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,

Et 2 ugers målrettet samt
intensivt vejlednings- og
jobsøgningsforløb

at Naesborg A/S er røgfrit område, hvorfor
tobaksrygning ikke er tilladt i lokalerne.
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Indhold
Motivation er vejen til dit nye job
Vi tilbyder dig et målrettet og intensivt kursusforløb, der har
til formål hurtigst muligt at bringe dig i job. Vi vil under
forløbet appellere til og trække på dine kreative evner og
kombinere dem med de øvrige kursisters og den kreativitet,
vi selv har.
Under hele forløbet, som både består af en fælles del, en
del, hvor der arbejdes i selvstyrende grupper 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 og
motivation vil naturligvis afspejles i dit udbytte af kurset.

Kursusforløbet afvikles over 2 uger - mandag til torsdag
kl. 8.15 - 14.30 - med følgende program:


Indsigt i personlig fremtræden, personlig kommunikation samt
mental forberedelse



Generelt om det danske arbejdsliv



Anvendelse af netværk i jobsøgningen



Kompetenceafklaring samt mål og ønsker for fremtiden



Den gode ansøgning, og det gode CV



Udarbejdelse af personligt jobsøgnings-materiale



Den gode ansættelsessamtale



Arbejdsmarkedets muligheder – virksomhedspraktik, løntilskud,
efteruddannelse, uddannelse samt fastansættelse

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

Vi vil sammen med dig afdække dine kvalifikationer og
personlige kompetencer, ligesom vi vil assistere med
konkret jobsøgning.
Undervisningen er i høj grad dialogbaseret og søges afviklet
på dine og de øvrige kursisters præmisser – i en uhøjtidelig
og imødekommende atmosfære.
KURSET AFVIKLES PÅ ADRESSEN:
Birkebjerg Alle 1, 1. sal
4700 Næstved

