UNDERVISER/VEJLEDERFUNKTION

Hartmanns underviser/vejlederfunktion er et individuelt
tilrettelagt forløb, der styrker dine muligheder for at få et job
eller starte på en uddannelse.
HVAD KAN HARTMANNS HJÆLPE MED
Det afhænger af dine konkrete ønsker og behov. Men vi kan
f.eks. hjælpe dig med:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

At afdække og sætte ord på dine kvalifikationer og
kompetencer
At skabe overblik over uddannelsesmuligheder som er
relevante for dig
At hjælpe dig med teknikker til at håndtere stress/sygdom i forhold til arbejde
At hjælpe dig med at ændre kost- eller motionsvaner
At øge din viden om specifikke brancher og/eller jobområder f.eks. ved virksomhedsbesøg
At finde jobområder, virksomheder og konkrete jobs, der
matcher dine kompetencer
At inspirere dig i forhold til nye vinkler på din ansøgning
og dit CV
At hjælpe dig med at skabe kontakt til virksomheder
f.eks. via Hartmanns virksomhedsnetværk, oplæg fra
virksomheder eller besøg på virksomheder
At etablere virksomhedspraktik og/eller ansættelse med
løntilskud, med henblik på afklaring, opkvalificering eller
at du kan udbygge dit netværk

VEJLEDNINGS- OG OPKVALIFICERINGSFORLØB:
Vejlednings- og opkvalificeringsforløbet har en varighed på 4
uger – 25 timer pr. uge. På forløbets første dag får du en introduktion til Hartmanns, og en gennemgang af de moduler
som dit forløb kan sammensættes ud fra.
Herefter har du en individuel samtale med vores konsulent,
hvor I drøfter din situation og muligheder. På baggrund af
dette fastlægger vi sammen, hvilke moduler du skal følge de
næste 4 uger, så det understøtter jobplanen og dine muligheder for job eller uddannelse.
Nogle af modulerne ligger dog fast på forhånd f.eks. samtaler med Hartmanns jobkonsulent. Som afslutning på samtalen får du udleveret dit personlige 4 ugers skema, så du har
et samlet overblik over de næste 4 uger.
Dit individuelle forløb kan sammensættes ud fra 38 moduler,
som tilgodeser en bred vifte af behov inden for områder som
jobsøgning, valg af uddannelse, personlig udvikling, håndtering af sygdom, kost og motion mv. På næste side kan du se
temaerne for de 38 moduler, som Hartmanns tilbyder.

Uanset hvad vi hjælper dig med er målet, at du hurtigst
muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet eller starter på
en ordinær uddannelse.
INDHOLD
Underviser/vejlederfunktionen består af et vejlednings- og
opkvalificeringsforløb samt et eller flere virksomhedsrettede
tilbud.
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UNDERVISER/VEJLEDERFUNKTION
MODULOVERSIGT
Intro til forløbet

Kompetenceafklaring

Motion III

Vikarvejen

Introduktionssamtale

Værdiafklaring

Kost og livsstil

Sådan opsøger du en
arbejdsgiver

Intro til arbejdsmarkedet

Positiv psykologi

Stresshåndtering

Ansættelsessamtalen

Samtale med konsulent

Proaktiv tænkning

Sygdom og arbejde

Præsentationsteknik

Samtale med jobkonsulent

Mindfulness

Konflikthåndtering

Muligheder i lovgivningen

Individuel coaching

Allround IT

Sæt dig et mål og nå det

Det danske arbejdsmarked

Virksomhedsbesøg

Personlig økonomi

Nye vinkler på ansøgning
og CV I

Job i udlandet

Oplæg fra virksomhed

Personlig branding

Nye vinkler på ansøgning
og CV II

Valg af uddannelse I

Motion I

Sådan skifter du branche

Valg af uddannelse II

Motion II

Netværk - Workshop

VIRKSOMHEDSRETTEDE TILBUD:
Er du ikke i job eller uddannelse umiddelbart efter vejledningsog opkvalificeringsforløbet, fortsætter du i et virksomhedsrettet tilbud f.eks. virksomhedspraktik og/eller ansættelse med
løntilskud.

Hartmanns har et stort virksomhedsnetværk, som vi trækker
på i forbindelse med forløbet. Netværket dækker en bred vifte
af brancher og jobfunktioner.
Vores konsulenter arbejder ud fra værdierne gensidig respekt,
samarbejde, resultatskabelse og innovation. Hartmanns er i
2013 blevet kåret til Danmarks 2. bedste arbejdsplads af Great
Place to Work i kategorien mellemstore arbejdspladser.
Du kan læse mere om Hartmanns på
www.hartmanns.dk

Formålet med det virksomhedsrettede tilbud afhænger bl.a.
af indholdet i din jobplan, men målet er at styrke dine muligheder for at opnå ordinært job, fleksjob, ordinær uddannelse,
lærlinge/uddannelsesplads. Jobkonsulenten følger løbende op
på virksomhedspraktikken eller løntilskuddet med henblik på
at sikre, at alt forløber som aftalt og for at afdække jobmulighederne ved tilbuddets afslutning.

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

KONTAKTFORLØB OG MYNDIGHEDSOPGAVER:
Hartmanns varetager kontaktforløbet og visse myndighedsopgaver under forløbet.

E-MAIL:
TEL:		

LOKALER OG FACILITETER
Forløbet afvikles i vores afdeling i Taastrup Stationscenter
(Selsmosevej 2, 2630 Taastrup).

E-MAIL:
TEL:		

Afdelingen er centralt beliggende i forhold til offentlig transport, og der er endvidere gratis parkeringspladser, hvis du er i
bil. Du har adgang til computere, printere, aviser, køkkenfaciliteter mv. samt gratis kaffe og te.

ADRESSE
Hartmanns A/S
Selsmosevej 2
2630 Taastrup

HVEM ER HARTMANNS?
Hartmanns er et moderne konsulenthus, som bl.a. arbejder
med rekrutterings-, vikar- og anden aktør området.

TEL: +45 7020 0383

DAGMARA BREINHOLST, Chefkonsulent
dagmara. breinholst@hartmanns.dk
+45 4121 1396

ALMA GAVRIC, Jobkonsulent
alma.gavric@hartmanns.dk
+45 4121 1379

Vi har et dybdegående kendskab til det danske arbejdsmarked
- herunder arbejdsmarkedet i Storkøbenhavn samt resten af
Sjælland.
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