NYE MÅL

Er du over 25 år? Ledig på dagpenge eller kontanthjælp og bosat i Odense?
Ser du dig om efter nye muligheder på jobmarkedet?
Vi tilbyder et 4 ugers forløb på AMU-Fyn med start den 20.08.18. Forløbet slutter d. 14.09.18. Forløbet
er udarbejdet i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole, VUC Fyn, AMU-Fyn og Jobcenter Odense.
Formålet er at inspirere til et brancheskift målrettet brancher, hvor der er jobmuligheder.
De områder, vi har fokus på og kigger på uddannelse indenfor, er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Industri, herunder levnedsmiddel- og jern- og metalindustri
Robot- og automationsteknologi
Catering/rengøring – Turisme
Bygge og anlæg
Transport
Lager/logistik
Landbrug
Almen og videregående uddannelse

Forløbet vil indeholde:
•
•
•
•

Ansøgnings- og jobsøgningsteknikker – mundligt såvel som skriftligt
Workshops med udvalgte emner i forhold til brancherne
Udarbejdelse af et virksomhedsrettet CV med referenceliste
Kommunikation og samtaleteknik
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•
•
•
•
•
•
•

Arbejdsmarkedets kultur og motivation
Screening af almene færdigheder, ordblindhed
Præsentation af relevante brancher med behov for beskæftigelse
Fælles inspirationsoplæg fra relevante nøglepersoner (interne/eksterne) i forhold til de 7 brancher.
Værksteds- og virksomhedsbesøg
Relevante uddannelsesmæssige aktiviteter – for eksempel kompetencekrav, informationssøgning
vedr. uddannelse, økonomiske forhold m.m.
Deltagelse i FVU undervisning

Det vil være muligt at tilmelde sig workshops, der afvikles på en anden adresse/skole, end den man er
startet op på. Dette er for at sikre et godt kvalificeret og varieret udbud målrettet den enkelte.
Yderligere oplysninger:
Har du brug for yderligere oplysninger, kontakt gerne AMU-Fyn’s vejledningsværksted dna@amu-fyn.dk
eller 63 13 51 50 / 63 13 51 49. Du kan tilmelde dig hos Jobcenter Odense.
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