Udplacering af nyankomne
flygtninge i private virksomheder

Målrettet forløb med virksomhedsrettet indsats for jobparate nyankomne flygtninge og familiesammenførte
Intensiv brancherettet kompetenceafklaring – gennem modulopbygget temaundervisning i hold og
individuelle samtaler. Sparring ift. at finde den rigtige praktik samt en håndholdt indsats, hvor vi skaber kontakten til virksomheden – og etablerer praktikken. Eller IGU’en. Eller jobbet.

Udplacering af nyankomne flygtninge i private virksomheder
Et målrettet forløb med virksomhedsrettet indsats for
jobparate nyankomne flygtninge og familiesammenførte
Vi starter med en intensiv brancherettet kompetenceafklaring
– dels gennem modulopbygget temaundervisning i hold, dels
gennem individuelle samtaler. Der gives sparring på at finde
den rigtige praktik og der tilbydes en håndholdt indsats, hvor
Integros virksomhedskonsulent skaber kontakten til virksomheden – og etablerer praktikken. Eller IGU’en. Eller jobbet.

Kursustype
• Kombi: Hold og individuelle samtaler, op til 50 uger +
efterværn

Hvad er inklusiv
• Holdundervisning
• Personlig, tværkulturel jobcoach – ugentlige individuelle
samtaler

Varighed
• Op til 50 uger og derudover 3 måneders efterværn
• 1-6 ugers afklaring og praktiketablering med fremmøde
2,5 dage om ugen. 13-26 ugers praktik, evt. 13-26 ugers
løntilskud. Derudover job/IGU eller uddannelse med 12 ugers
efterværnsmentor

Kursisten får
• Støtte til at komme hurtigt i praktik i en branche med
realistiske jobåbninger
• Øget viden om det danske arbejdsmarked, arbejdspladskultur, forventninger fra arbejdsgiver etc.
• Udvikling af arbejdsidentitet på dansk
• Udvikling af sproglige kompetencer – og arbejdsmarkedsdansk
• Succesfuld integration på det danske arbejdsmarked og/eller
uddannelsessystem

• Praktik, evt. løntilskud samt IGU, job eller uddannelse

Moduler i undervisningen
• Det danske arbejdsmarked
• Kompetencekort
• Branchevalg
• Effektiv jobsøgning – herunder et CV, der sælger
• Virksomhedskultur
• Iværksætteri
• Uddannelsessystemet
• Lokale virksomhedsledere og arbejdspladser
• IT-opkvalificering
• Oplæg fra rollemodeller
• Understøttelse af teorerisk danskundervisning

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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Integro A/S er en landsdækkende kursus- og rådgivningsvirksomhed. Vi har specialiseret os i at få menneskeligt potentiale til at gå op i en højere enhed med
erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnede mål er at skabe arbejdsLIVSglæde. Siden 1994 har vi samarbejdet med kommuner og virksomheder inden for et bredt spektrum af målgrupper og brancher med høje jobeffekter til følge. Til glæde for borgerne og til gavn for samfundet.

