JOB 

JOB 

Hedensted Modellen 2018 / V7 Jobparate §2,1 og §2,2

JOBNU (3 uger)

JOB NU ( 3 uger)

Informationsmøde

Jobrettet samtale JC

Jobrettet samtale JC

Informationsmøde

Jobrettet samtale

Diverse god information
om muligheder og det
videre forløb.

Med udgangspunkt i
besvarelser i
oplysningsskema.

JOB NU

Serviceeftersyn af
”salgsværktøj” som
ansøgning og CV samt anden
jobsøgningsaktivitet.

Fokus på det som borgere
har behov for tidligt i
deres ledighed.
”Salgsværktøj”

Er jobsøgning realistisk i
forhold til arbejdsmarkedets
behov – brancheskift –
uddannelse - alder mv.

For alle jobklare ”målgrupper” som kan læse og skrive dansk samt
har grundlæggende IT kendskab. Gælder som aktivering.

Aktivcenteret Hedensted
eller Klakring. ( 0 – 8 uger + )

For alle, f.eks. håndværkere (også vinterfyrede) og andre der har
behov for at fremmøde hver dag og evt. hånholdt hjælp – måske
meget tidligere ledighed. Benyttes som oftest efter 26 ugers
ledighed. Nytteindsats muligt ved Aktivcenteret i Hedensted.

Job-Cafe og It-Cafe

For alle borgere der har behov for inspiration til ansøgning, CV, intro
til joblog mv. Aktivcentret

Job FOKUS (8 uger)

For de der vil have gavn af en virksomhedsrettet aktivitet f.eks. ved
brancheskift, prøve noget nyt mv. Typisk efter 26 ugers ledighed.

Jobrettet Coaching

For de der har behov for at individuel opfølgning, måske de har
udfordringer ud over ledighed. Lang ledighed.

IKV – Voksenlærling

IKV/RKV for at afklare om der er mulighed for at få merit / derefter
voksenlærling/uddannelsesløft.

Virksomhedspraktik

Mulighed for de som selv etablerer en VP med et godt formål.

Ansættelse med løntilskud

Mulighed fra første ledighedsdag for de som er ufaglært eller enlig
forsørger eller over 50 år – andre efter 26 ugers ledighed.

6 ugers jobrettet
uddannelse

Mulighed for §2,1 som er ufaglært eller faglært eller de med en kort
videregående uddannelse der samtidigt har en erhvervsuddannelse.
5 ugers karenstid.

JOB 

Videre aftale mv.

FOKUS
Virksomhedsrettet forløb.
Ingen fast undervisning.
8 uger

10-11-2018 TOSA

ANDET:

Job & Sparring

Mulighed for jobparate hvor ledighed alene er udfordringen. 1
ugentlig opfølgningssamtale (6 uger). Marselisborg

Uddannelsesløft

En ny mulighed for §2,1 ufaglærte eller faglærte med en forældet
uddannelse dvs. den er ikke været anvendt i de sidste 5 år.

OB – FVU

Ordblindeundervisning. FVU For de som vil opkvalificere sin dansk
eller matematik på 9-10 kl. niveau.

PERSONLIG
JOBFORMIDLER
Et tilbud til alle §2,1 senest
ved 16. måneders (70 ugers)
samlet ledighed.

