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Brobygning for voksne
Forløbet er for dig, der er over 30 år eller har 
en kompetencegivende uddannelse.

Du får tilbudt redskaber samt støtte og vej-
ledning, der kan kvalificere dig til mulighed 
for at påbegynde og gennemføre uddannel-
se eller job.

Formål
Formålet er at optimere dine muligheder for at opnå 
ordinær beskæftigelse eller gennemføre uddannelse. 
Dels ved at blive bevidst om dine kompetencer og 
se nye muligheder for at komme tilbage til arbejds-
markedet. Dels ved at du får et bredere kendskab til 
efteruddannelse eller en ny uddannelse.
Dertil kommer udvikling af personlige, sociale og 
almene kompetencer i et tværfagligt koordineret 
forløb. 

Forløbets opbygning
Dit forløb består af individuel vejledning, kombineret 

med afklaring og kompetenceudvikling på værkste-
der, som du bliver tilknyttet i forhold til dine behov 
og ønsker. Du vil få inspiration, sparring og motivati-
on til nye muligheder at gå efter. 
Indholdet af den individuelle vejledning aftales efter 
behov. 

Der er optag på forløbet hver uge, og du deltager 
det antal uger og timer, som er aftalt med jobcentret.

Individuel vejledning
Sparring, vejledning og coaching ud fra dine ønsker 
og behov med henblik på at komme ind på arbejds-
markedet igen - i tæt samarbejde med din vejleder 
på Jobcentret.

Kollektiv vejledning
Afklaring og opkvalificering i plenum med høj grad af 
deltagerinvolvering.



Kollektive værkstedsfag
Der er forskellige værksteder, som du kan vælge imel-
lem:

Den personlige job- og uddannelsesplan 
Her er fokus på bl.a.  
• Kreativ, skarpere og anderledes jobsøgning.  
• Anvendelse af netværk og sociale medier.
• Fokus på personlige og faglige kompetencer. 
• Arbejdsmarkedet og de muligheder, der kan 

vælges til ift. beskæftigelse, uddannelse og lovgiv-
ning.

• CV og ansøgning.

Uddannelse og Erhverv
Du får indblik i arbejdsmarkedsforhold, uddannelses-
systemets muligheder samt selvafklaring i forhold til 
ønske om uddannelse, efteruddannelse eller arbejde.

BOOST
Du får indblik i, hvordan du kan booste dig personligt 
og dermed opnå kompetencer til at vælge hensigts-
mæssige værktøjer og strategier til brug i jobsøgning 
og arbejdsmæssig sammenhæng.

Opkvalificerende kurser
Her får du mulighed for at opkvalificere dine almen-
faglige kompetencer inden for IT, erhvervsøkonomi 
(EØ), kommunikation, ledelse, lean samt dansk og 
matematik. 

Mulighed for FVU
Alle får mulighed for at blive screenet og tilmeldt FVU 
dansk, matematik og digital (IT) efter nærmere aftale.

Tid og sted
Opstart aftales individuelt. Du bliver kontaktet af din 
vejleder med henblik på aftale om personlig samtale. 
På første mødedag bliver din personlige plan for for-
løbet aftalt.

Forløbet foregår i de sorte pavilloner på p-pladsen på 
Chr. Richardtsvej 43, 1. sal, lokale P22.

Tilmelding
Deltagelse i forløbet aftales direkte mellem dig og 
Jobcenteret.

Kontakt
Pernille Skeem Herum 

Uddannelses- og  
erhvervsvejleder 

E-mail: pher@zbc.dk 
Mobil: 2519 2806

Kathe Jensen
Uddannelses- og  Uddannelses- og  
erhvervsvejleder erhvervsvejleder 

E-mail: katj@zbc.dk E-mail: katj@zbc.dk 
Mobil: 2519 2876Mobil: 2519 2876



ZBC 
Chr. Richardtsvej 43

4760 Vordingborg
Tlf. 5578 8888


	KURSUS- OG EFTERUDDANNELSE
	Brobygning for voksne
	 

	

	Brobygning for voksne
	Forløbet er for dig, der er over 30 år eller har 
	Du får tilbudt redskaber samt støtte og vej
	

	 
	Kontakt
	

	 

