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Velkommen til ITK 2
- DIN EGEN JOBKONSULENT HJÆLPER DIG I ARBEJDE
I løbet af op til 4 uger får du hjælp og redskaber til din jobsøgning og mere energi.
Sammen med dig sammensætter vi et individuelt forløb, der hjælper dig videre ud på
arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Hvis du ikke er kommet i job efter de 4 uger arbejder
vi med virksomhedspraktik, løntilskud mv. ind til du kommer i job

4 ugers samtaleforløb
Når dit jobcenter har henvist dig til ITK
2 bliver du indkaldt til første samtale
med din jobkonsulent.
Målet med forløbet er, at du hurtigst
muligt kommer i job eller uddannelse.
Første del af forløbet varer op til 4
uger, hvor du hver uge mødes med din
jobkonsulent for at arbejde med din
jobsøgning.
Det kan være relevant, at arbejde med
dit CV, med konkrete ansøgninger til
stillinger, der er slået op, med
uopfordrede ansøgninger, med brug af
netværk i jobsøgningen, med
forberedelse af jobsamtaler mv.
Du aftaler konkret med din
jobkonsulent, hvad der giver størst
værdi for dig.

Virksomhedspraktik eller løntilskud
Målet er selvfølgelig at finde et job
inden for de første 4 uger. Det er dog
ikke altid, at det kan gå så hurtigt.
Derfor kan næste skridt være
virksomhedspraktik eller løntilskud, der
er med til at give dig erfaringer på vej
mod et ordinært job eller uddannelse.

Du aftaler konkret med din
jobkonsulent, hvilke hold, der kan være
relevante for dig.

Mens du er i virksomhedspraktik får du
fortsat støtte af din jobkonsulent til din
jobsøgning. Din jobkonsulent hjælper
også med at finde en ny
virksomhedspraktik, hvis den første
ikke førte til job.

Vi kommer også til at arbejde med,
hvilke jobfunktioner og hvilke konkrete
virksomheder du kan se dg selv i. Så
hvis du allerede har gjort dig sådanne
overvejelser inden du mødes med din
jobkonsulent første gang kan vi
komme endnu hurtigere i gang.

Øget energi gennem fysisk og
mental træning
I løbet af de første 4 uger, hvor du har
ugentlige samtaler med din
jobkonsulent, har du også mulighed for
at træne hos ITK 2. Vi udbyder en lang
række af træningshold og mindfulness.

Praktisk information
Når du kommer første gang må du
meget gerne tage dit CV og eksempler
med på ansøgninger du har sendt.

Vi glæder os til samarbejdet med dig
om at finde den kortest mulige vej for
dig i job eller uddannelse.

KONTAKT
ITK 2 A/S
Selsmosevej 2, 1
2630 Taastrup
CVR 21408484

Telefon og e-mail
Tlf: 38 14 09 04 (kl. 8.30-16)
reception@itk2.dk
www.itk2.dk

Bus og togforbindelse
Vi bor lige over for Taastrup station
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