VVC nyhedsbrev - jan-19

VINTERSKARPE TILBUD
– Resultatskabende aktiviteter med mennesker i centrum
VVC udbyder en række specialiserede og særligt tilrettelagte
arbejdsmarkedsrettede forløb til ledige,
med psykiske og fysiske problemstillinger.
Vores Job & Karriere forløb er opdelt i 4 hovedgrupper:
 Inspiration og vejledning
 Kurser og Uddannelser
 Helbred og Sundhed
 Jobfremmende tilbud
Vi arbejder udelukkende med individuelt tilrettelagte forløb,
og har løbende optag. Du kan derfor hurtigt få igangsat aktiviteter,
der hjælper dine borgere videre…

Vejen tilbage i job!
Målgruppe
Formål & aktivitet

Inkl.
praktik
formidling

Sygedagpengemodtagere
Genopbygge fuld arbejdsevne og vejlede frem til
raskmelding

2.250 pr. uge
Inkl. praktikformidling og opfølgning
Kursus periode
Virksomhedsrettet periode
Samlet pris
*Fast pris

8 uger
Op til 13 uger
47.250 kr.
29.000 kr.

Tilmeld på VVC.dk
Forløbet er særligt og individuelt tilrettelagt. Der kan vælges frit undervisning i
personlig udvikling, IT, jobsøgning og fitness. Personlig karrierevejledning og aktiv
formidling til relevant praktik er obligatoriske elementer.
* Benyt Fast pris, og få rabat og økonomisk tryghed. Tilbuddet bygger på
fri/ubegrænset undervisning, samt formidling g opfølgning på ét praktikforløb á
13 ugers varighed.

Jobskabende opkvalificering!
Målgruppe
Formål & aktivitet

Alle ledige
Kompetencestyrke til nye jobmuligheder

Inkl.
personlig
jobcoach

Deltid: 1.250 pr. uge/ Fuld tid: 2.250 pr. uge
Inkl. Personlig jobcoach
Kursus periode
Virksomhedsrettet periode
Samlet pris

+ 4 uger
Kan tilkøbes
Indhent tilbud

Tilmeld på VVC.dk
Forløbet er individuelt tilrettelagt. Der kan vælges undervisning i:






Økonomi og regnskab m/C5
Hygiejnecertifikat
Dansk/matematik/Engelsk - FVU uddannelse
IT - Office værktøjer - basis og avanceret

Der udstedes kursusbevis og certifikat efter endt forløb.
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Back2work!
Målgruppe:
Formål & aktivitet:

Ledige med genoptræningsbehov
Hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet

2.250 pr. uge
Med fysioterapeutisk vejledning
Kursus periode
Virksomhedsrettet periode
Samlet pris

12 uger
Kan tilkøbes
29.000 kr.

Tilmeld på VVC.dk

Med
vejledning af
fysioteapeut

Kurset er et målrettet forløb med vejledning, afklaring og undervisning i personlig
udvikling, målsætning og planlægning og hjælp til ressource- og
kompetenceafklaring, sideløbende med et genoptræningsforløb på et højt fagligt
niveau.

”Det er aldrig for sent…”
-

Lær Dansk og kom i (nyt) job

Målgruppe
Formål & aktivitet

Ledige med læringsudfordringer
Styrke jobsøgning gennem aktiv OBU/FVU
danskundervisning

2.250 pr. uge
Inkl. Ordblinde- og FVU screening
Kursus periode
Virksomhedsrettet periode
Samlet pris
*Fast pris

+ 13 uger
13 uger
58.500 kr.
29.000 kr.

Tilmeld på VVC.dk
Særligt lærings- og udviklingsforløb for ledige med sproglige og
læringsmæssige udfordringer. Der undervises i Dansk og aktiv jobsøgning.
Jobnet- og Joblog træning indgår sammen med aktiv jobformidling.
*Benyt Fast pris, og få rabat og økonomisk tryghed. Tilbuddet bygger på
fri/ubegrænset undervisning, samt formidling g opfølgning på ét
praktikforløb á 13 ugers varighed.

Inkl.
ordblindeog FVU
screening

TILMELD på tlf. eller sikker mail
Ring til os på tlf.: 43 62 13 80 eller skriv til os på vvc@vvc.dk
Vi tager gerne en uforpligtende samtale om muligheder for opstart af forløb.
Besøg evt. VVC.dk og læs mere om vores mange andre tilbud til ledige.
Med venlig hilsen
VVC – Kursus & Kompetencecenter
Ove Kock Larsen
Erhvervs- og Udviklingschef

VVC – Kursus & Kompetencecenter • Kanaltorvet 1 – 2620 Albertslund • Tlf.: 43 62 13 80 • E-mail: vvc@vvc.dk

