KURSUS
KURSUSFORLØB FOR LEDIGE
FLEKSJOBBERE

DERFOR
Mange års erfaring med målgruppen har vist, at de ledige
fleksjobbere som udgangspunkt er længere fra arbejdsmarkedet
end det var tilfældet for blot et par år siden. Gruppen af ufaglærte
er stigende. Samtidig er der stor efterspørgsel efter arbejdskraft
hos virksomhederne.
Så hvordan får vi tilpasset arbejdsstyrken til de behov, som
virksomhederne efterspørger?
Fleksjobberne er ikke altid i stand til at deltage i klassiske forløb
på uddannelsesinstitutioner – ligesom disse forløb ikke altid er
målrettet det deciderede job, der venter efterfølgende.

?

FlexFabrikken kender det specifikke behov hos virksomheden og
udarbejder dermed et kursus, som passer præcist på den opgave,
som vedkommende skal løse efterfølgende. Det bliver således en
konkret oplæring – eksempelvis inden for salg/mødebooking,
administration, lager og logistikopgaver eller en anden type opgave.
Kurset vil ligeledes indeholde elementer som mødestabilitet,
personlig udvikling og tro på egne kompetencer, personlig
præsentation mv.

KURSUSFORLØBET
10 udvalgte deltagere pr. kursus
6 ugers undervisning og efterfølgende 4 ugers praktik
Undervisning to dage om ugen fra kl. 10-13 i centrum
af jeres kommune
Hvert kursus indeholder en bred vifte af personlig
udvikling og opkvalificering jf undervisningsplan
Der stilles en jobgaranti i minimum 3 timer pr. uge i en
periode på minimum 6 måneder hos en kunde
Såfremt en kursusdeltager stopper undervejs, er der
frem til ca. 2 uger inde i forløbet mulighed for at sætte
ny kandidat ind uden yderligere beregning
Der afholdes infomøde for bruttotrup af ledige kandidater.
Disse udvælges efter dialog med FlexFabrikken, da det
afhænger af hvilken kunde, der skal bruge fleksjobberne.
I modtager en infopakke med indbydelse til kandidater,
en how-to guide, intern orienteringsbrev i forbindelse med
indgåelse af aftale.

NFORMATIONER
FlexFabrikken
Sct. Mathias Gade 66 A, 2. th
8800 Viborg
Mail: kontakt@flexfabrikken.dk
Tlf.: 6014 4588
CVR: 3673 6437
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