NEWS JAN-18
EFTERUDDANNELSE VIGTIG FOR
FREMTIDIG FORMIDLING!
VVC har igennem de sidste 20 år opbygget og fastholdt vores vigtigste kompetence, at
udføre beskæftigelsesrettede indsatser. Lige nu oplever vi at mange virksomheder på
Vestegnen er i vækst. Efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft er meget konkret – og
samtidig udfordrende at tilfredsstille pga. et generelt lavt uddannelsesniveau blandt
mange af vores ledige. Praktik og løntilskud er derfor ikke længere nok.
Alle aktører omkring vores ledige har et fælles ansvar for at opbygge, forberede og
udvikle den arbejdskraftsreserve vi mangler at få med. Investering i individuel
uddannelsesvejledning og almen opkvalificering er nøgleudfordringer, som vi alle skal
tage stilling til.

DET HER BØR DU LÆSE:

”MERE END SYV UD AF TI VIRKSOMHEDER
FORVENTER FREMGANG I 2018…
… MANGEL PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
KAN TRUE VIRKSOMHEDERNES VÆKST”
Læs hele artiklen på dette link: https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyse

ER DU PARAT TIL AT TALE OM LØSNINGER?
ER DU KLAR TIL AT MØDES?
Vi er klar til dialog med dig - og har en række konkrete forslag til
løsninger, som vi naturligvis gerne vil dele. Løsninger som vi tror vil sikre
fortsat succesrig udslusning af selv vores mest udsatte ledige.

BREAKING NEWS
GRATIS RÅDGIVNING
TIL BL.A. ORDBLINDE
Nyt 2-årigt projekt med
vejledning, undervising og
formidling.

NYTÅRSRABAT PÅ
IT UNDERVISNING
Rabat på certifikat givende IT
undervisning frem til 28/2-18.

MØD VVC
Lær nogle VVC’ere at kende…
Klik her.

MÅNEDENS
HISTORIE
Mød Louise - tidligere
depressionsramt - nu i job!

Læs mere her…
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VI GØR LEDIGE KLAR TIL JOB GENNEM:
-

Vejledning
Karriere- og uddannelsesvejledning. Kompetencetest, ord- og talblindetest.
Fagundervisning på særlige vilkår
IT sikkerhed
ICDL certificering – i hele eller dele af Officepakken
Regnskab / Økonomi
Dansk – også for 2-sprogede
Praktik- og jobformidling
Vi formidler alle ledige – uanset forsørgelse – til relevante lærings og
jobintroducerende forløb.
Vi kommer gerne ud til dig og dine kolleger, med orientering om vores resultater og
erfaringer. Tag chancen – og hør om konkrete bud på indsatser, der bringer mennesker
videre…

GRATIS RÅDGIVNING TIL BL.A. ORDBLINDE
VVC har fået midler fra puljen til styrket indsats for især ordblinde – til at gennemføre et
2-årigt projekt med oplysning, undervisning og jobformidling af målgruppen –
ordblinde, læse-, skrive og regne-svage voksne i alle aldre.
Vi kan fra primo marts tilbyde dig gratis hjælp til netop denne
målgruppe. Kontakt os hvis du allerede nu har brug for hjælp til en
eller flere af dine borgere.

NYTÅRSRABAT PÅ IT UNDERVISNING
Nu får du mulighed for at afprøve VVC’s helt unikke undervisningskoncept. I fag som
f.eks. IT og Regnskab, sikrer vi at hver enkelt kursist opnår både almene og specifikke
kompetencer – via individuelt tilrettelagt undervisning. Ingen holdundervisning,
løbende indtag – og bestiller du inden 28/2-18, så får du 20% rabat på listepris!!!
Kontakt os også gerne for mere info, og især hvis du mangler materiale til udlevering –
vi er klar til at hjælpe dig.
Med venlig hilsen
Ove Kock Larsen
Erhvervs- og Udviklingschef

VI BRINGER DIG VIDERE …

MØD NOGLE AF
VORES
ENGAGEREDE
VVC’ERE…

Maria Salling Wigant
Konsulent og Vejleder
Jeg vejleder kursisterne og
tilrettelægger relevante forløb.
Herudover dokumenterer jeg
progression og resultater. Jeg har
tidligere arbejdet som chefsekretær
og koordinator i bl.a. Dansk
Flygtningehjælp. Jeg har været på
VVC siden 2014.

Per
Sørensen
Underviser,
mentor og
coach
Jeg har siden 2007 arbejdet som
underviser i Personlig udvikling, og
fra efteråret 2008 også som Personlig
vejleder. I mit job som Personlig
vejleder har jeg arbejdet med
mennesker med følgende
problemstillinger:- Stress- AngstDepression- Manglende selvværdMennesker som har været udsat for
seksuelt misbrug. Jeg har med stor
succes hjulpet disse mennesker
tilbage til et liv i balance.
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