INFO TIL J O BCENTRE

Information til vores
samarbejdspartnere på
jobcentrene
For os giver det stor værdi at have et tæt samarbejde med beskæftigelsesområdet. Vi har her beskrevet tre områder, som du som jobcentermedarbejder
har mulighed for at tilbyde dine borgere i indsatsen for at hjælpe dem godt
videre.

Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

Åben vejledning for voksne

uddannelse for voksne (EUV)
• bidrage til ”livslang læring”.

Her er der mulighed for at høre mere om mulighederne inden for:
• Efteruddannelse
• Karriereskift og jobretning
• Uddannelsesløft
• 6 ugers jobrettet uddannelse.

RKA samtalen og udviklingsplanen

Vi tilbyder åben voksenvejledning på vores afdelinger i Næstved, Roskilde og Slagelse.

Borgeren skal ikke bestille tid, men blot møde op
(bemærk, der kan være lidt ventetid):
Tirsdage kl. 13.30-15.30
ZBC Slagelse
Bredahlsgade 1 - lokale 1105
4200 Slagelse
Onsdage 14.00-16.00
ZBC Roskilde
Maglegårdsvej 8
Kursuscenteret ved hovedindgangen
4000 Roskilde
Fredage kl. 10.00-12.00
ZBC Næstved
Handelsskolevej 3
2. sal - lokale 321
4700 Næstved

Realkompetenceafklaring – RKA

På ZBC tilbyder vi RKA
Formålet er, at borgeren får udarbejdet et forslag til
en udviklingsplan med udgangspunkt i realkompetencer og med henblik på at komme hurtigst muligt
tilbage på arbejdsmarkedet. Herunder også at:
• afklare mulighederne for at gå fra ufaglært til
faglært og evt. bringes videre til en realkompetencevurdering (RKV) samt evt. begynde en erhvervs-

Tilmelding til RKA kan ske til
Mette Løvgren Andersen, via mail: mean@zbc.dk
eller tlf. 3193 5614.

Realkompetencevurdering før erhvervsuddannelse for voksne – RKV før EUV

På ZBC i Næstved, Ringsted og Roskilde tilbyder vi RKV før EUV.
Formålet er, at borgeren får udarbejdet en realkompetencevurdering med udgangspunkt i erhvervede
kompetencer op mod en specifik erhvervsuddannelse.
En RKV kan have en varighed fra 1 dag og op til 5
dage. Pris for 1 dags RKV inkl. RKV-plan er 428,75 kr.
Der kan yderligere udarbejdes en uddannelsesplan
som tillæg til RKV-planen, hvori det beskrives hvor,
hvornår og hvordan erhvervsuddannelsen kan tages.
Tillægget kan udarbejdes i en kontekst med uddannelsesløft og 6 ugers jobrettet uddannelse. En
uddannelsesplan koster 400,- kr.
Der tages forbehold for prisreguleringer, jf. ny
finanslov.
Tilmelding til RKV før EUV kan ske til
Lisa Rosenkilde Wollesen, via mail lrw@zbc.dk
eller tlf. 4172 1096.
Er der ønske om en uddannelsesplan som tillæg
til RKV-planen, skal der gives besked herom ved
tilmelding.

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

