NEWS OKT-17
STATSMINISTEREN:

VI SKAL
HAVE ALLE
MED
Globaliseringen har været en entydig fordel for danmark, men
den enkeltes risiko for at miste fodfæste er blevet større,
udtaler statsministeren til DI Business.
Læs hele artiklen her:
http://publikationer.di.dk/dikataloger/810/

HVAD MENER DU – HVORDAN LØSER DU
OPGAVEN?

BREAKING NEWS
SÅDAN KOMMER
DU I JOB
Nyt 3-trins program for
jobparate ledige

FRA RASKMELDT
TIL LEDIG
2-ugers kursus i alt hvad der
skal til for at stå til rådighed

MØD VVC
Lær nogle VVC’ere at kende
Kom på besøg på VVC

MÅNEDENS
HISTORIE
Mød Louise – tidligere
depressionsramt – nu i job

VVC KAN HJÆLPE DIG MED LØSNINGER
Vi er din aktive leverandør, som dagligt hjælper ledige så tæt
på nyt job, som muligt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig…
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SÅDAN KOMMER DU I JOB
3 trin, der leder frem til nye jobmuligheder, der gerne vil. Det er i al sin enkelthed
kernen i VVC’s seneste formidlingstilbud.
•
•
•

Trin 1 - Personlig jobcoaching og
kompetenceafklaring
Trin 2 – Aktiv formidling til relevante og
jobskabende praktikforløb
Trin 3 – Målrettet opfølgning

MØD NOGLE AF
VORES
ENGAGEREDE
VVC’ERNE…

Forløbet henvender sig til alle typer af jobparate
ledige – og tilrettelægges helt individuelt.
Praktiklængden vil derfor variere fra sag til sag.
Forløbet kan også med fordel benyttes til borgere i jobafklaring, og helt ideelt i
kombination med 2-ugers kursus, der sikrer overgang fra sygemeldt til
raskmeldt/ledig.

FRA SYGEMELDT TIL LEDIG – PÅ 2 UGER!
Dette tilbud er skræddersyet til sygemeldte, der oplever utryghed overfor de krav og
betingelser der følger med, at blive raskmeldt. Vi tilbyder et 2-ugers forløb, der sikrer
overgang fra sygemeldt til raskmeldt/ledig. Deltageren lærer at bruge Jobnet og Joblog,
får opdateret CV på Jobnet – og hjælp til til f.eks, kontakt til A-kasse. Du kan med fordel
bruge dette tilbud i sager, hvor du ønsker at fremme raskmelding.

Anne-Dorthe Camille Jensen
Jeg underviser i personlig udvikling,
stress- og smertehåndtering samt
ressource- og kompetenceudvikling.
Jeg fungere som personlig coach – og
er ligeledes mentor for flere kursister.
Udover relevantundervisningserfaring, har jeg selvoplevede
livskriser jeg er kommet sundt ud af,
som styrker min evne til at tale med
stort set alle vores borgere. Jeg har
været på VVC siden 2013.

KAN DU BRUGE DISSE TILBUD TIL DINE
LEDIGE?
KOM PÅ BESØG PÅ VVC
Du er varmt velkommen til at besøge os og med selvsyn se
vores rammer og møde vores medarbejdere.
Kontakt os også gerne for mere info, og især hvis du mangler
materiale til udlevering – vi er klar til at hjælpe dig.

Ann-Beth Tabrizi-Birkebæk
Jeg er uddannet Psykomotorisk
Terapeut samt coach. Jeg underviser i
sundhed og bevægelse, rygtræning,
individuel træning og Walk & Talk.
Har tidligere været selvstændig med
egen klinik igennem 21 år. Jeg har
omfattende erfaring i ryg- og
nakkesmerter. Jeg har erfaring med
at hjælpe folk fra alle samfundslag og
har særlig erfaring med folk med 2.
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Med venlig hilsen

etnisk baggrund. Jeg har været på
VVC siden 2014.

Ove Kock Larsen
Erhvervs- og Udviklingschef

VI BRINGER DIG VIDERE …
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