1
2
3

Velkommen til ITK 2
- 4 UGERS UNDERVISNING PÅ VEJ MOD JOB
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 undervisnings- og vejledningsforløb og
aftaler de næste skridt – f.eks. virksomhedspraktik - der hjælper dig videre ud på
arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Individuelt program
Når du møder til undervisning den
første mandag får du en grundig
introduktion til forløbet og de
forskellige moduler. Du får også selv
lejlighed til at præsentere dig.
På den baggrund lægger vi sammen
det undervisningsprogram for de 4
uger, der passer bedst muligt til dig.
Modulerne
Der er undervisning mandag-fredag fra
kl. 9-14. Hver dag er delt op i 3
forskellige moduler, der hvert varer 1 ½
time. Det betyder, at du skal have 3
moduler hver dag.
Dit individuelle program bliver
sammensat med afsæt i en bred vifte
af moduler, der handler om:
I. Arbejdsmarked og jobsøgning
Vi udbyder moduler om:
• Personlige ressourcer og
kompetencer,
• Arbejdsmarkedet – hvor er
jobåbningerne og hvordan
finder jeg dem?
• CV’et og den gode ansøgning
• Virksomhedskontakter
• Præsentationsteknik –

•

•
•

jobsamtalen og den
uopfordrede henvendelse
Netværk – brug af sociale
medier og personligt netværk i
din jobsøgning
Arbejdspladskultur
Arbejdspladsdansk

Én gang om ugen er der et modul,
hvor du arbejder med din individuelle
handleplan. Det kan handle om hvilke
virksomheder du selv skal opsøge,
konkrete job du skal søge, netværk
der skal inddrages mv.
Mindst to gange om ugen skal du have
et modul, hvor du arbejder med din
konkrete jobsøgning med afsæt i din
individuelle handleplan.
For dig, der skal i uddannelse har vi
moduler om Uddannelse – hvordan
kommer jeg i gang.
En del af modulerne er niveaudelt, så
undervisningen passer bedst muligt til
din situation. Hvilket niveau, der passer
dig bedst, aftaler du med underviseren
på introduktionsmodulet.
II. Fysisk og mental energi
Det kan være hårdt arbejde at være

jobsøgende. Og det er vigtigt, at du
har fysisk og mentalt overskud til at
sælge dig selv til en ny arbejdsgiver.
Fysisk og mental træning kan også
være relevant for dig, der er
sygemeldt.
Vi udbyder en række forskellige
træningshold, herunder yoga,
styrke/kondi, elastiktræning,
rygtræning på flere niveauer og outdoor-træning.
Vi udbyder også hold med fokus på
mental træning og energi.
Vi har flere mindfulnesshold. Herunder
mindfulness med fokus på
smertehåndtering. Ligesom vi også
udbyder et særskilt hold med fokus på
stresshåndtering.
Det kan også være, at du har behov
for inspiration til at få mere energi
gennem ændring af dine kost- og
søvnvaner. Det kan du få på vores
modul om Livsstilsændringer.
Du kan læse mere om modulerne og
de forskellige niveauer på vores
hjemmeside www.itk2.dk.
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Din egen jobkonsulent
Udover inspiration, hjælp og støtte fra
de forskellige undervisere bliver du
tilknyttet en jobkonsulent under
forløbet.
Du mødes med jobkonsulenten hver
uge for at aftale de næste skridt i din
jobsøgning. Samtalerne lægges så vidt
muligt inden for eller i tilknytning til de
moduler, hvor du arbejder med din
konkrete jobsøgning.

forløbet.
De dage, hvor du har fysisk aktivitet har
du brug for at have tøj med, som du
kan bevæge dig i. Men det får du flere
informationer om når du møder første
dag.
Vi glæder os til samarbejde med dig
om den kortest mulige vej tilbage i job.

Målet er altid job eller uddannelse. Hvis
det ikke lykkes at finde job inden for de
4 ugers undervisning er næste skridt
en virksomhedspraktik eller ansættelse
med løntilskud.
Hvis det er længe siden du har været i
gang, hvis det har været svært at
komme ud i en virksomhed inden for
dit fag, eller hvis brancheskift er
relevant, så tager vi fat på at finde en
virksomhed, hvor du til en start kan
komme i praktik.
Når du er i virksomhedspraktik følger
din jobkonsulent dig også under
praktikken, så fokus på at komme i job
eller uddannelse bliver fastholdt.
Mens du er i virksomhedspraktik får du
fortsat støtte af din jobkonsulent til din
jobsøgning. Jobkonsulenten hjælper
dig også med at finde en ny
virksomhedspraktik, hvis den første
ikke førte til job.
Praktisk information
Når du bliver henvist fra dit jobcenter til
undervisnings- og vejlederforløbet vil
der være opstart den efterfølgende
mandag.
Vi sender dig en mail eller et brev med
et par spørgsmål, som du gerne må
have overvejet inden mandag, når du
starter på forløbet. Forberedelsen skal
sikre, at du får størst muligt udbytte af

KONTAKT
ITK 2 A/S
Selsmosevej 2
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

	
  

