NEWS NOV -18
SÅDAN FÅR DU RESULTATER TIL DINE LEDIGE!
•

60% af virksomhedsrettede forløb for borgere i jobafklaring /
ressourceforløb, afsluttes med ny selvforsørgelse.

•

80% af jobparate ledige modtagere af Personlig Jobformidling, afsluttes i

job.
Igennem de seneste 5 år har VVC haft et tæt samarbejde med Jobpiloterne, som
udbyder Personlig Jobformidling til jobparate ledige og fleksjobsøgende ledige. De
resultater som samarbejdet har skabt, bygger på en metode, der sikrer det bedst mulige
resultat af aktive indsatser, overfor stort alle grupper af ledige.

Metoden er meget enkel.

- 4 udviklingstrin, der sikrer ny forsørgelse!

BREAKING NEWS
REGNSKABSKURSUS MED
JOBFORMIDLING
Vi lancerer et helt nyt læringskoncept,
hvor du opnår bedre sikring af dine
investering.
Vi kombinerer opkvalificering med aktiv
og personlig formidling.

FVU / OBU undervisning
baner vejen for udsatte
ledige
Efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft i f.eks. chauffør- og SOSU faget,
kan komme udsatte ledige til gode.

1. trin – modningsprocessen, er naturligvis forskellig for de to virksomheder. Hos VVC
indgår f.eks. opkvalificering, kompetenceafklaring og karrierevejledende samtaler.
Jobpiloterne benytter i høj grad konkret dialog omkring jobretning og reel søgning.
2. trin – formidling. Målet for VVC er oftest virksomhedspraktik med henblik på
generhvervelse af arbejdsevne, arbejdsprøvning/udredning af arbejdsevne,
virksomhedsrevalidering. Jobpiloterne formidler oftest til løntilskuds- og ordinære job,
sekundært til jobskabende praktik.
3. trin – fastholdelse. For begge aktører gælder det, at det endelige resultat sikres
gennem tæt opfølgning og hjælp til fastholdelse i praktikforløb og i ansættelsens første
måneder. VVC bruger denne periode til dokumentation af progression – Jobpiloterne
jobfastholder / yder moralsk støtte igennem prøveperioden.
4. trin – resultat. VVC og Jobpiloterne kan historisk vise solide resultater, som spænder
fra uddannelses/elevaftaler, afklaring og formidling til fleksjob, raskmelding, overgang
fra praktik/løntilskud til ordinær ansættelse, direkte formidling til job.

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 …

VI VIL OGSÅ GERNE HJÆLPE DIG HVORNÅR KAN VI MØDES?
RING 43 62 1380 – MAIL PÅ VVC@VVC.DK
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BREAKING NEWS
REGNSKABSKURSUS MED JOBFORMIDLING
Som et helt nyt tiltag udbyder VVC nu en række jobrettede fagkurser, som f.eks.
Regnskab. I samarbejde med Jobpiloterne tilbyder vi nu en unik kombination af
fagkursus og en parallel, aktiv jobformidling.
Hvordan gør I det så?
Fagkurset er sammensat efter den virkelighed, der mødes i jobbet, og vores
formidlingsindsats sker også indenfor det ganske store virksomhedsnetværk vi har skabt
gennem mange års arbejde med at etablere praktik og jobs til vores ledige kursister.
De første fagkurser med aktiv formidling er:

• Regnskab med C5 – 8 ugers kursus
• Den moderne kontorblæksprutte – 6 ugers kursus
• Voksenpædagogisk grundkursus – 10 ugers kursus
Ugeprisen er kr. 2.250,00 inklusive formidlingsindsats.

FVU/ OBU UNDERVISNING BANER VEJEN FOR
UDSATTE LEDIGE
For ufaglærte ledige er FVU – forberedende voksenundervisning et konkret tilbud, der afhjælper
manglende grundlæggende skolegang. Undervisningen er individuelt tilrettelagt, og tager derfor
udgangspunkt i den enkeltes udfordringer med at læse og skrive. Den enkelte kursist får hjælp til
at komme på højde med de forskellige uddannelsessystemers krav, og arbejdsmarkedets
forventninger til almene kompetencer.
For borgere med anden sproglig baggrund end dansk er FVU – forberedende voksenundervisning
er en oplagt hjælp til borgere med anden sproglig baggrund end dansk til bedre at kunne magte
deres sproglige udfordringer og klare jobsøgning og fastholdelse på arbejdsmarkedet.
Undervisningstilbuddet kan desuden bruges til at bryde social isolation, og til at få nye
vurderinger på almene sociale kompetencer, læringsevne og stabilitet.
Ordblinde voksne tilbydes gratis vejledning, test og undervisning, hvor der sideløbende tilbydes
hjælp til at benytte de elektroniske hjælpemidler. Blandt andet App-Writer.
FVU og OBU undervisningen er gratis. Der kan aftales tæt dialog med sagsbehandler, som efter
behov kan tilkøbe supplerende aktivitet i form af ret & pligt tilbud, motion og sundhedsfremmende aktiviteter, samt vejledning og praktik- og jobformidling.

Ring for at høre mere…
Med venlig hilsen
Ove Kock Larsen
Erhvervs- og Udviklingschef

VI BRINGER DIG VIDERE …

MØD NOGLE AF
VORES ENGAGEREDE
VVC’ERE…
Ove K. Larsen,
Erhvervs- og
Udviklingschef
og virksomhedskonsulent
Jeg er med i VVC’s
ledelse, og er teamleder for vores
virksomhedsrettede indsatser. Jeg er
jobcoach og karrierevejleder, og hjælper
helt konkret folk videre. Jeg har en
fortid som både selvstændig, og flere
lederstillinger indenfor salg og
kommunikation. Jeg har været en del af
VVC siden 1997.

Per Sørensen
Underviser,
mentor og
coach
Jeg har siden 2007 arbejdet som
underviser i Personlig udvikling, og fra
efteråret 2008 også som Personlig
vejleder. Mine undervisningsområder
har været:- Glem ikke de små tingNærvær i nuet- Hjælp til selvhjælp.
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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