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Til:

Jobcenter medarbejdere
Velkommen tilbage … 

Albertslund d. 17. juni 2020

Hej,
Lige nu er du sikkert, som mange af dine kolleger, ved at vende tilbage til din arbejdsplads, og har måske allerede et
godt overblik over dine borgere og deres behov. Hvis ikke, så lad os hjælpe dig 

VVC - holder ÅBENT HELE SOMMEREN!
Vi er klar til at hjælpe dine borgere hele sommeren - gennem både digitalt og fysisk
tilrettelagte forløb. Og som altid, får du et fleksibelt og individuelt tilrettelagt tilbud - med
både afklaringsmål og praktik/jobformidling, hvis du ønsker.

Hvad kan vi så hjælpe dig med?
Nedenfor finder du flere konkrete indsatser, som vi tror kan hjælpe dig i dit daglige arbejde:

VEJLEDNING & OPKVALIFICERING
Opdatér dit Jobnet CV
- og bliv klar til egen aktiv jobsøgning!

Særligt tilrettelagt forløb
- 3 trin til afklaring af arbejdsevne

Karriereskift
– personlig coaching og (udd.) vejledning

Opkvalificering

Lær at bruge Jobnet/Joblog – opdatér
dit CV - find jobbet, og få skrevet en
god ansøgning!

Varighed:
4 uger

Ugepris:
kr. 1.250,-

3 trin til afklaring:
- Afklaring m. undervisning
- Formidling til praktik
- Opfølgning & dokumentation

Varighed:
- 6 uger
- Inkl.
- 13 uger

Ugepris:
kr. 2.250,Ring for
fast pris

Varighed:
 5 uger

Pris pr samtale:
Kr. 950,-

Varighed:
Fra 2 uger?

Ugepris deltid:
kr. 1.125,Ugepris fuldtid:
kr. 2.250,-

5 personlige samtaler
Grundlæggende og udvidet faglig
undervisning i:
IT, Regnskab, Dansk, Matematik &
engelsk

Generel tilmelding: Opstart hver mandag – mail med tilmelding torsdag, ugen inden.

AKTIV FORMIDLING - til jobskabende praktik og ordinære jobs!
Formidling – startpris, inkl. evt. praktikformidling
Løntilskud - Bonus ved overgang til / ansættelse med løntilskud
Ordinært job - Bonus ved overgang til / direkte ansættelse i ordinært job

v. start
kr. 5.000,-

Efter 3 mdr.

kr. 7.500,kr. 7.500,-

kr. 7.500,-

Sådan gør du brug af tilbuddene 
Skriv os en mail på vvc@vvc.dk - eller ring på tlf.: 43 62 13 80. Vi glæder os til at høre fra dig, og sidder klar til at
hjælpe dig.
Vi oplever lige nu en stor interesse for vores sommeraktiviteter, og vil gerne sikre dig og dine borgere en af pladserne.
Vi vil derfor kontakte dig indenfor de nærmeste dage, blot for at høre dine kommentarer og evt. interesse. Vi tales
ved.
Med venlig hilsen
VVC – Kursus & kompetencecenter
Ove Kock Larsen
Erhvervs- og Udviklingschef
Tlf.: 4362 1380
www.vvc.dk
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