CV to go
CV-udarbejdelse for nyankomne
integrationsborgere

Et forløb med fokus på CV, Jobnet og Joblog
Et brugbart og sælgende CV. Til Jobnet og kommende arbejdsgivere. Det er hvad kursisten får. På en
uge! CV’et kan også anvendes direkte af Jobcentrets jobkonsulent til match med virksomhed. Der
undervises i de nyeste teknikker – og gives sparring og feedback på CV.

CV-udarbejdelse for nyankomne integrationsborgere
Et forløb med fokus på CV, Jobnet og Joblog
Kursisten får udarbejdet et brugbart og sælgende CV til hhv.
Jobnet og kommende arbejdsgivere – CV’et kan også anvendes
direkte af Jobcentrets jobkonsulent til match med virksomhed.
Der undervises i de nyeste teknikker – og gives sparring og
feedback på CV. Dels gennem undervisning i hold, dels gennem individuel coaching. Derudover viden om og forståelse for
Jobnet og Joblog – hvordan gør du? Og hvorfor? Hvad skal du
registrere og hvor ofte?

Kursisten får
• Helt konkret viden om og forståelse for systemet med Jobnet
og Joblog
• Lært at skrive i Joblog
• Metoder til at skrive CV
• Udarbejdet et brugbart og salgsbart CV
• Lagt sit nye CV på Jobnet

Kursus type
Kombi: Hold og individuel vejledning, 1 uge

Hvad er inklusiv
• Holdundervisning & Jobværksted
• Individuel vejledning og coaching – sparring og feedback

Moduler
• Jobnet og Joblog
• CV, skriv så det virker. Både teori og praksis

Varighed
• 1 uge
• Fremmøde 3 dage om ugen til undervisning, vejledning og
individuel sparring/coaching. CV laves færdig hjemme inden
for forløbets varighed.

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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