NEWS APR-18
STÆRKE FORMIDLINGSEVNER SKABER
UNIKKE RESULTATER
Her på VVC har vi igennem de sidste 20 års arbejde med beskæftigelsesrettede
indsatser, udviklet et unikt værdisæt og en uvurderlig viden om, hvordan man
motiverer og matcher 2 ofte uforlignelige størrelser: Udsatte ledige med markant andre
problemer end ledighed til relevante arbejdspladser med rummelighed og
jobpotentiale.

Vores metode er helt enkel – og på ingen måder let!
• Dialog, tætte relationer og tæt opfølgning - i øjenhøjde og med empati.
• Løsningsorienteret adfærd og socialfaglig viden og lovforståelse.
• Et levende netværk af små og mellemstore virksomheder.
• Kompetenceafklaring og karrierevejledning.
Det er nogle af de vigtigste overskrifter og kompetencer, der afspejler vores indsatser,
og som skaber vores resultater.
Og vores resultater tåler i høj grad dagens lys
Vi formidler på daglig basis borgere til:
•

Ordinære jobs og fleksjob

•

Afklarende praktikker og arbejdsprøvninger

6 ud af 10 praktikforløb fører til job!
DET HER BØR DU OGSÅ LÆSE:
”VI SKAL SELV UDDANNE FREMTIDENS FAGLÆRTE …
… UDEN LÆRLINGE, INGEN FAGLÆRTE .”
Læs hele artiklen på dette link: http://publikationer.di.dk/dikataloger/868/

HAR DU BRUG FOR NYE LØSNINGER?
HAR DU LYST 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
kunne hjælpe dig til løsninger i selv dine sværreste sager.

RING 43 62 1380 – MAIL PÅ VVC@VVC.DK

BREAKING NEWS
SÅ ER VI I GANG MED
RÅDGIVNING TIL
BL.A. ORDBLINDE

Vi har nu åbent for tilmelding til
gratis vejledning, undervisning og
formidling til ordblinde og læse-,
regnesvage.

VI FORTSÆTTER
MED RABAT PÅ IT
UNDERVISNING
Vores vintertilbud med 20% rabat
på IT undervisning har været så
stor en succes, at vi nu forlænger
rabatperioden til og med 29/62018.

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

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

Læs mere på vvc.dk
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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 ORDBLINDE O.M.A.
Med STAR midler i ryggen kan vi her på VVC, i de næste 2 år, tilbyde en bred indsats
overfor ordblinde, læse-, skrive- og regnesvage voksne i alle aldre. Vores tilbud dækker
oplysning, karriere- og uddannelsesvejledning, konkret
kompetenceløftende undervisning – og jobformidling for særligt
udsatte i målgruppen.
Kontakt os allerede i dag – og hør hvordan du GRATIS kan få hjælp
til netop denne målgruppe.

MØD NOGLE AF
VORES ENGAGEREDE
VVC’ERE

Gitte Maj Riisager
Konsulent og Vejleder
Jeg både vejleder og job/praktikformidler kursister til
relevante forløb. Herudover
dokumenterer jeg progression og
resultater. Jeg holder af at møde
mange forskellige mennesker på VVC
og hjælpe dem videre ud fra, hvor de
er. Jeg har mange års erfaring med
virksomhedsrettet arbejde. Jeg har
været VVC’er siden 2016.

Lisa Buchardt
Underviser,
og misbrugsvejleder

VI FORTSÆTTER RABATTEN PÅ IT UNDERVISNING
Vores vintertilbud med rabat på IT og Regnskabsundervisning, har været en stor succes
med mere end 50 tilmeldinger på få uger.
Så hvis du ikke nåede at tilmelde dine borgere, så får du nu chancen igen. Vi har nemlig
besluttet at forlænge rabatperioden.
Du kan tilmelde helt frem til 29/6-2018 – til individuelt tilrettelagt IT undervisning – og
opnå 20% rabat på listepriserne!
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

Jeg har siden 2009 arbejdet som
underviser på VVC. Mine
undervisningsområder er: IT
undervisning og Almen jobsøgning,
herunder CV og ansøgningsskrivning.
Som misbrugsvejleder har jeg
arbejdet med mennesker med
følgende problemstillinger: Stof-,
medicin- og alkoholmisbrugere, som
har modtaget vejledning i forbindelse
med anden personlig udviklende
undervisning. Jeg har med succes
hjulpet en række kursister i gang med
behandling og misbrugsdæmpende
adfærd.
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