Startskud til LT eller job
Samtaler 1:1, etablering af løntilskud

Egen virksomhedskonsulent – for borgere, der ikke har et minut at
spilde. Der arbejdes fra første sekund med at etablere LT… eller job.
Brug for handling her og nu? Så har vi en virksomhedskonsulent klar til at finde og etablere et løntilskud.
Mange hverken kan eller vil tage kontakten. Til virksomhederne. De sender ansøgninger – og venter
så på et resultat. Eller på ”Godot”… Eller måske har de slet intet foretaget sig! Er der brug for handling straks, tilbyder vi en virksomhedskonsulent, der sammen med den ledige kan finde og etablere et
løntilskud. Vi aftaler, hvilke virksomheder, der skal kontaktes. Og så går jagten ind. På LT eller jobbet.

Samtaler 1:1, etablering af løntilskud
Oplagte deltagere

Kursisten får

• Ledige, der gerne vil, men ikke kan

• Sparring på CV og ansøgning

• Ledige, der har brug for at komme i gang – her og nu!

• Forslag til forbedringer

Knap så oplagte deltagere
• Ledige, der har brug for massiv individuel hjælp
• Ledige, der er uafklarede og har brug for uddannelse/
opkvalificering før etablering af LT eller job

• Målrettet liste med konkrete virksomheder, der er interessante for borgeren
• Følelsen af at handling skaber resultat
• Åbnet øjnene for muligheder, kursisten end ikke havde
tænkt på
• Adgang til Integros store virksomhedsnetværk
• Sparring på præsentation og jobsamtale

Hvad er inklusiv
• Jobcoaching – samtaler aftales individuelt

Moduler

• Et løntilskud … eller et job
• “Blanketservice” og deltagelse af virksomhedskonsulent ved
indgåelse af aftale
• En oplevelse af, at der kan skabes kontakt – og at der er
muligheder

• Ingen undervisning – kun samtaler

Særligt ved dette forløb
• Egen virksomhedskonsulent
• Handling – vi tager stafetten og går igang med at skabe
kontakten til virksomhederne
• Høj grad af selvinvolvering og motivation til handling. Der
stilles krav og gives konkrete instruktioner fremfor at bede
andre om det
• Hurtigt tempo

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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