Etablering af
virksomhedspraktik
Samtaler med virksomhedskonsulent

Etablering af praktikforløb … helt konkret. Med mulighed for tilkøb af opfølgning, og arbejdsevnevurdering, hvis det er aktuelt. Og
med den varighed, der passer.
Et forløb, der gennem samtaler og coaching sikrer etablering af virksomhedspraktik.
Praktikforløbet etableres ud fra en konkret jobcoaching, som afholdes i samarbejde med den ledige.
Coachingforløbets varighed vurderes individuelt og har som hovedformål at motivere og få etableret
det bedste match mellem borgeren og virksomheden. I tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt med
omfattende støtteforanstaltninger, vil virksomhedspraktikken danne grundlag for et passende match
i forhold til fremtidig arbejdsmarkedsplacering.

Samtaler med virksomhedskonsulent
Oplagte deltagere

Kursisten får

• Alle, der har brug for praktiketablering for at skaffe et job

• Et praktikforløb

• Borgere, der har brug for at få afklaret arbejdsevnen

• Støtte og hjælp til at etablere aftalen
• Deltagelse ved besøg på virksomheden. Blanketter udfyldes
og håndteres ift. Jobcenter

Knap så oplagte deltagere
• Etablering af praktik inkl. udarbejdelse af blanketter mv.

• Forventningsafstemning
• Jobcoaching forud for etablering mhp. sikring af match
• Evt. skånebehov tilgodeset

• Jobcoaching & dokumentation

Hvad er inklusiv
• Ingen – forløbet består af individuelle samtaler

Moduler
• Hurtig vej til praktik – og dermed til job
• Praktiketablering – i løbet af max. 4 uger
• Mulighed for tværkulturel virksomhedskonsulent
• Højt tempo
• Der stilles krav tilpasset kursistens ressourcer og aktuelle
situation
• Kursisten finder rette match mellem kompetencer og job

Særligt ved dette forløb
• CV bliver klart
• Ansøgning bliver klar
• Hurtig tempo. Så hurtigt som kursisten kan. Og vil.
• Stor grad af selvinvolvering – og hjælp til selvhjælp vha.
opmuntring, konkrete værktøjer og anerkendelse.

JobNudg
Integro’s unikke
jobsøgningskoncept

JobNudg er et særdeles effektivt og velafprøvet
jobsøgningskoncept. Resultaterne taler deres eget
tydelige sprog: 3 jobsamtaler for hver 10 ansøgninger. Effekten er påvist gennem de mere end 20 år,
Integro har arbejdet med jobsøgning, og konceptet
udviklet på baggrund af resultater fra mere end
60.000 kursister.
Få vores konceptbrochure om JobNudg, hvis du vil
vide mere om top-notch jobsøgning, der skaber
resultater. Kontakt os eller hent brochuren på
www.integro.dk
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