LT til nye danskere
Samtaler 1:1, etablering af løntilskud

Egen tværkulturel virksomhedskonsulent – for nye danskere, der
ikke har et minut at spilde. Der arbejdes fra første sekund med at
etablere LT … eller job.
Et effektivt og ordentligt integrationsforløb, hvor der arbejdes målrettet på at etablere LT eller job –
inklusiv egen tværkulturel virksomhedskonsulent.
Mange nye danskere med manglende eller begrænsede danskkundskaber skræmmer arbejdsgiverne,
hvis de ringer op – og ingen kan forstå dem. Her kan vi hjælpe med at bane vej … tage kontakten
til virksomheden og lette kommunikationsvejen. Ligesom vi kan forberede borgeren på de forventninger, der vil blive stillet i virksomheden – og den kultur, som den nye dansker er på vej til at blive
en del af.

Samtaler 1:1, etablering af løntilskud
Oplagte deltagere

Kursisten får

• Afklarede ledige med anden etnisk baggrund end dansk, der
er klar til komme ud i job

• Hjælp og sparring til udarbejdelse af CV og ansøgning

• Ledige, der har brug for et lille puf for at komme igang –
her og nu!

• Tværkulturel støtte – i forhold til virksomhedskulturer og de
forventninger, der vil blive stillet i virksomheden
• Egen tværkulturel virksomhedskonsulent, der tager kontakten til virksomhederne

Knap så oplagte deltagere

• Blanketservice – og medvirken af konsulent ved besøg på
virksomhederne

• Ledige, der har brug for massiv individuel hjælp

• Et løntilskud, evt. startende med praktik, alternativt et job

• Ledige, der er uafklarede og har brug for uddannelse /
opkvalificering før etablering af LT eller job

Hvad er inklusiv
• Jobcoaching – 8 x 2 timer

Moduler
• Ingen undervisning – kun samtaler

Særligt ved dette forløb
• Egen tværkulturel virksomhedskonsulent
• Handling – vi tager stafetten og går i gang med at skabe
kontakten til virksomhederne
• Hurtigt tempo
• Høj grad af selvinvolvering og motivation til handling. Der
stilles krav – og gives konkrete instruktioner til at gøre noget
selv.

JobIntegration
Integrationskonceptet der
bygger en bro af tillid

JobIntegration er et helstøbt koncept, der sikrer
effektiv og ordentlig integration. Konceptet tager
først og fremmest udgangspunkt i, at vejen til bedre integration går gennem arbejdsmarkedet – men
respekterer samtidig, at fysisk og psykisk sundhed
er afgørende for et vellykket integrationsforløb.
Hele vejen fra asylcentret til job.
Få vores konceptbrochure om JobIntegration, hvis
du vil vide mere om integrationsforløb, der sikrer
effektiv og ordentlig integration. Kontakt os eller
hent brochuren på www.integro.dk
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