Karriereskift

- eller bare interesseret i at bevare din markedsværdi

Kursusnumre:
45362 PUTAU
40041 Min kompetencemappe
Vi tilbyder et uddannelsesforløb,
hvor du lærer at opstille faglige og
personlige mål for kvalificering og
uddannelse inden for dit fagområde,
og kan bruge relevante metoder til
at afklare og dokumentere sine egne
kompetencer samt beskrive egne ønsker og faglig kunnen i forhold til et
omskifteligt arbejdsmarked.
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•
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•
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Tid og varighed:
37 timer om ugen, kl. 8.00 - 15.24
Pris: Kr. 3.876,- (jobcenterpris)
Sted: Petersmindevej 50, 5000
Odense C. Lokale 150

Der er morgenmad og kaffe/te hver
dag samt aviser og alt, hvad du skal
bruge i forhold til at søge videre.

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster
for deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe, har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelsesstedet og
retur, har ret til befordringstilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning. Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via www.amu-fyn.dk.

Tilmelding
Skal ske i samarbejde med dit
jobcenter

Har du spørgsmål?
Job- og Vejledningsværkstedet Tlf.
63 13 51 50 / 63 13 51 49
dna@amu-fyn.dk.
01180119

•

Deltageren kan anvende rele
vante metoder og værktøjer til
at afklare og dokumentere egne
kompetencer, f.eks. www
.min
kompetencemappe.dk
Deltageren er bevidst om og kan
beskrive egne ønsker, potentialer og udviklingsområder i forhold
til nuværende eller fremtidige
job på et arbejdsmarked i stadig
forandring.
Herunder kan deltageren vur
dere, hvordan egne kompetencer kan bruges i en ny job- og
branchesammenhæng.
Deltageren har indsigt i mulig
hederne i det offentlige uddan
nelses
system, herunder brug af
IKV/RKV, og kan planlægge eventuel videre uddannelse.
Deltageren kan formidle egne

•

kompetencer ved en ansættelsessamtale eller kompe
tence
udviklingsbehov ved en medarbejderudviklingssamtale (MUS).
Deltageren er i stand til at til
egne sig ny viden og er motiveret
til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt med henblik på at matche
omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som
helhed.
Deltageren kan opstille klare
ønsker og mål i forhold til egen
kvalificering og uddannelse med
henblik på at matche behovene
inden for eget fagområde.
Deltageren kan håndtere ud
vik
lings
samtaler herunder etablere
kontakt med og blive forstået
af andre mennesker, tackle situationer, hvor deltageren mø
der modstand, her
under forstå
de psykologiske mekanismer, der
henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation.

Vi uddanner folk
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • www.amu-fyn.dk
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70

