Uddannelsen foregår på:
Next Uddannelse København
Rebslagervej 11
2400 København NV
Med tog
Til Nørrebro Station: Linje F.
Skolen ligger 5 minutters gang fra Nørrebro station
I bil
Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal P-pladser.
Tilmelding:
Er du ledig skal du kontakte dit jobcenter, hvis du ønsker at blive
tilmeldt, eller hvis du ønsker at ændre din tilmelding.
Vil du vide mere kontakt:

Henvendelse om yderligere information fås på tlf. 3388 0900
Kontoret har åbent:
Mandag – torsdag kl.: 0730 – 15.30 og
Fredag kl.: 07.30 – 15.00.

Din plan for uddannelse og
arbejde
8 dages forløb
(med 7 dages fremmøde)

Din plan for uddannelse og arbejde

Indhold
Indholdet i kurset følger tre spor:

På kurset får du viden og inspiration, som kan hjælpe dig til at
blive afklaret i forhold til at starte uddannelse eller finde vejen
til nyt job eller ny branche.

Din personlige afklaring
Få sat ord på dine kompetencer – herunder styrker og
svagheder og hvordan du bedst får dem bragt i spil. Vi
arbejder både med gruppe - og individuelle øvelser.

Det er målet at du efter kurset har et klart billede af dine
muligheder for at starte uddannelse og at du har fundet frem
til hvilken uddannelse, der er den rigtige for dig.
Hvis dit mål er at finde nyt job får du inspiration til hvordan dine
kompetencer kan bruges i en ny branche og hvilke jobs det er
realistisk for dig at søge, også på baggrund af dine tidligere
erfaringer og arbejdsmarkedsmarkedets behov.
Hvad får du med fra kurset
 En personlig handlingsplan for dit videre arbejdsliv og
uddannelse
 Individuel vejledning i forhold til dine kompetencer
 Viden om dine muligheder inden for det offentlige
uddannelsessystem

Hvem vil du være
En studievejleder fra Next Uddannelse København er tilknyttet
forløbet og vejleder om mulighederne i det offentlige
uddannelsessystem. Vi arbejder med korte og aktuelle oplæg
om arbejdsmarkedet, jobsøgning, online værktøjer for ledige,
herunder uddannelsesguiden og minkompetencemappe.dk.
Vi undersøger om du har mulighed for at blive faglært inden
for kort tid og hjælper dig med at blive klar til en
realkompetencevurdering (RKV)
Klar til at opstille klare mål
Vi arbejder med at du bliver skarpere på at præsentere dine
kompetencer f. eks. i samtaler med arbejdsgivere eller i
samtaler om din plan for uddannelse.

På kurset forventer vi at du vil være nysgerrig på at se nye
muligheder i forhold til din videre karriereplan.

Uddannelsen foregår på
Next Uddannelse København
Rebslagervej 11, 2400 København NV

Jobcenteret
To gange på kurset vil der være en konsulent fra jobcentret
tilstede. Den første dag, for at orientere om retningslinjer og
økonomi. Den sidste dag for at holde individuelle samtaler.

Mødetid
Mødetiden er fra kl. 08.00 til 15.24
Der er 7 undervisningsdage og én dag uden fremmøde, som
anvendes til refleksion og afdækning af muligheder. Kurset
afsluttes onsdag i anden uge med en samtale om din plan.

