Populært forløb på UCH

PÅ VEJ MOD DEN OFFENTLIGE SEKTOR

KURSUSCENTRET

I nærmeste fremtid i Midt- og Vestjylland slåes en række
ledige stillinge op i den offentlige sektor, så...
Går du med planer om at søge kontor- eller administrationsjob i det offentlige? Vil du gerne
’klædes bedre på” i forhold til de specielle kompetencer et job i det offentlige kræver?
Her har du muligheden! Et nyt kursusforløb målrettet ledige med en kontor- eller administrationsuddannelse/ eller erfaring, men med et behov for at opgradere nogle
kompetencer i forhold til at søge job i den offentlige sektor.
Du introduceres til en række forskellige områder med fokus på de specielle kompetencer,
som kræves i offentlige stillinger, og du kommer bl.a. til at arbejde med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De 9 principper for god offentlig service
Forståelse for og anvendelse af forvaltningsloven
Professionel udførsel af myndigheds- og serviceopgaver
Håndtering af rollen som både magtudøver og serviceorgan
Forståelse for krisereaktioner - og håndtering af forskellige typer af konflikter
Brug af kommunikation og feedback på forskellige måder og til forskellige profiler
Roller og ansvarstagen i gruppesamarbejde
Egen personprofil i forhold til samarbejde, kommunikation og motivation
Overblik over egne kompetencer, og hvordan disse formidles bedst muligt ift. ansættelse i det
offentlige

Daghold - 11 undervisningsdage

Undervisning kl. 8.00 - 15.24:
26/02 - 27/02
09/03 - 11/03
04/03 - 06/03
17/03 - 19/03

DELTAGERBETALING
kr. 1.758,00

for personer med et
uddannelsesniveau til og
med en erhvervsuddannelse.

FULD BETALING
kr. 6.733,65

for ledige og personer
med envideregående
uddannelse.

VEU-GODTGØRELSE
kr. 9.691,00

for personer med et
uddannelsesniveau til og
med en erhvervsuddannelse
efter gældende regler.

’PÅ VEJ mod den offentlige sektor’ er sammensat af følgene AMU-kurser:
47935 Borgervendt formidling i myndighedsreollen (2 dage)
47632 Den personlige uddannelses- og jobplan (2 dage)
45352 God forvaltningsskik og administrativ praksis (2 dage)
44853 Kommunikation og konflikthåndtering - service (3 dage)
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden (2 dage)

Vil du gerne deltage på uddannelsen
– så kontakt dit jobcenter!

TIL DIG
DER SØGER JOB I
DEN OFFENTLIGE
SEKTOR!

15012020-1139

Kontakt for yderligere info:
Kursussekretær Lone Søndergaard
ls@ucholstebro.dk / tel. 99 122 331

– en del af Uddannelsescenter Holstebro · Døesvej 76 · 7500 Holstebro · Telefon 99 122 222 · kursus.ucholstebro.dk

