NEWS JUNI-18
AKTIVE TILBUD - HELE SOMMEREN!
Hver sommer oplever mange ledige, at sommeren bliver rigtig lang ”når man bare
gerne vil videre…”. Alt for ofte er ferieafvikling og ferielukning grunden til, at det kan
være svært at finde relevante tilbud, som er åbne hele sommeren.

Vi har løsningen ☺
Hvert år holder VVC åbent HELE sommeren. Du kan derfor få afklarings- og
formidlingshjælp til dine borgere, mens du selv holder ferie.
Og igen i år iværksætter vi en række temauger, som både fagligt og jobmæssigt kan
hjælpe dine borgere.

Vores metode er enkel. Håndholdte indsatser virker!
Vi sikrer altid:
Tæt dialog, tætte relationer, og opfølgning i øjenhøjde og med empati.
Vi løsningsorienterede og kreative – inden for rammerne af loven – og hjælper
enhver der vil videre mod ny uddannelse og/eller ny forsørgelse.

Denne sommers tema: Find dine ressourcer og kompetencer

BREAKING NEWS
FÅ-TIMERS JOB I
VÆKST

Her på VVC metodetilpasser vi
løbende vores formidlingsindsats,
og har lige nu succes med at
konvertere korte praktikforløb til
få-timers ansættelser. Ring til Ove
for at høre mere…

RABAT PÅ IT
UNDERVISNING
Spar 20% på IT undervisning –
tilbuddet løber helt frem til
29/6-2018.

Til dig der måske er ordblind, er læse-, regne-, og/eller skrivesvag:
•

Bliv testet for ord- og talblindhed, og få karrierevejledende samtaler og en plan
for en bedre jobfremtid. Det er aldrig for sent!
Til dig der er (kommende) jobsøger:
•

Lær at bruge Jobnet og Joblog – og kom i Åben Jobklub hver tirsdag og torsdag
formiddag, hele sommeren igennem.

•

Få personlig vejledning og jobcoaching og få hjælp til at sætte ord på dine
kompetencer – og få lagt en realistisk plan for din jobsøgning.
Til dig med interesse i / behov for IT faglige kompetencer:
•

Tilmeld dig valgfri individuel IT undervisning på deltid. og få én gang for alle
papir og certifikat på dine kvalifikationer.

HAR DU BRUG FOR ANDRE LØSNINGER?
RING OG HØR, HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG…
Vi er klar til at give dig konkrete forslag til løsninger, som kan hjælpe dig i selv dine
sværreste sager.

RING 43 62 1380 – MAIL PÅ VVC@VVC.DK

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

FORMIDLING,
HELE SOMMEREN!
Der er stor aktivitet på jobmarkedet lige nu. Det arbejder VVC’s
virksomhedsteam hele tiden på
at udnytte – og skaber rigtigt
gode resultater – også i
sommerperioden!
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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 samt 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

Britta Schneider Jørgensen
Dansklærer
Jeg er uddannet folkeskolelærer, og
har en række efteruddannelser som
har givet mig en pædagogisk og faglig
bredde. I dag underviser jeg unge
EGU-elever, voksne i FVU forløb,
voksne ordblinde, samt special
integrationsfremmende Dansk
undervisning af især etniske kvinder.
Jeg har været VVC’er siden 2009.

Beth Vikkelsø
Pedersen
Receptionist

UDNYT 20% SOMMERRABAT PÅ IT UNDERVISNING
Vi fortsætter succesen med rabat på vores individuelt tilrettelagte IT undervisning. Så
hvis du ikke endnu ikke har nået at tilmelde dine borgere, så har du stadigvæk chancen.
Du kan nemlig tilmelde helt frem til 29/6-2018 – til individuelt tilrettelagt IT
undervisning med løbende indtag– og opnå 20% rabat på listepriserne!
Kontakt os også gerne for mere info og hvis du mangler materiale til udlevering – vi er
klar – hele sommeren - til at hjælpe dig ☺
Med venlig hilsen
Ove Kock Larsen
Erhvervs- og Udviklingschef

Jeg har igennem de sidste 2 år taget
mig af receptionsarbejdet her på
VVC. Jeg har derfor ofte en meget
nær kontakt med vores kursister,
som jeg sætter stor pris på. Mine
arbejdsområder er: intern
koordination med konsulenter og
undervisere. Jeg fører
fremmødekontrol med stort set alle
kursister, og sender tilbagemeldinger
til sagsbehandlere. Jeg hjælper hver
dag med at både nye som gamle
kursister, føler sig set og hørt.

VI BRINGER DIG VIDERE…
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