Klar til produktion - hvem kan, hvem vil?

Industrien på Fyn mangler kvalificeret arbejdskraft i produktionen

Klar til produktion
- hvem kan, hvem vil?
•
•
•

Jobcenter visiterer
AMU-Fyn uddanner/afklarer
Fynske virksomheder ansætter

AMU-Fyn har i samarbejde med
fynske industrivirksomheder og
metalvirksomheder sammensat et uddannelsesforløb.
Branchen mangler kvalificeret
arbejdskraft og vil gerne åbne
dørene for ledige, som er indi
viduelt opkvalificeret til netop deres virksomhed.
De fleste kurser er på den landsdækkende positivliste for 6 ugers
jobrettet uddannelse 2019 eller
på positivliste for RAR Fyn – forår
2019. Dvs. ”nyledige” kan bruge
deres 6 ugers jobrettet uddannelse til dette, hvis de ønsker en opkvalificering eller et karriereskift.
Fokus er på faglig opkvalificering, men lige så meget person
lige kompetencer, da mange
virksomheder oplever at:
”De ansætter på faglighed,
men fyrer på personlighed”

Forløbet er på ca 42 dage og
indeholder kurser som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hygiejne
Produktionsstyring
Truckcertifikat
Personlig udvikling til
arbejde og uddannelse
Forandringsprocesser
Førstehjælp
Kvalitetsbevidsthed
Epoxy
Hjælp til CV + ansøgning
LEAN
Motivation &
arbejdspladskultur

Alle kurser er efterspurgt af
branchen i forhold til deres
ufaglærte ansatte.
Hvis du/I har borgere/medlemmer, som er i målgruppen for
en opkvalificering eller et karriereskift målrettet industrien,
så kontakt AMU Fyn’s Job og
Vejledningsværksted eller tilmeld direkte hos Heidi Nielsen.

Undervisningen forgår på
Petersmindevej 50, 5100 Odense C
og
C. F. Boulevard 27, 5220 Odense SØ

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

Der vil være informationsmøde om
forløbet for interesserede ledige,
a-kasser og jobcentre:
Torsdag
den 20+27. februar 2020,
kl. 10.00 på Petersmindevej 50,
5000 Odense C, lokale 150.
Forventet kursusopstart d. 9. marts
2020 og herefter virksomhedspraktik. Der laves individuelle aftaler.

Yderligere information
Underviser
Gitte Larsen
Tlf. 6313 5149 / 6313 5150
Underviser
Lotte Skov Malling
Tlf. 6313 5149 / 6313 5150
Underviser
Jan Frederiksen
Tlf. 6313 5149 / 6313 5150
Kursussekretær
Heidi Nielsen
hn@amu-fyn.dk
Tlf. 6313 5106
Gå ind og følg AMU-Fyn på:

