FLERE SKAL MED

VELKOMMEN I
'FLERE SKAL MED'
Formålet med 'Flere skal med' er at hjælpe dig ud
på arbejdsmarkedet, så du får et job. Det sker ved,
at du prøver forskellige arbejdspladser og arbejdsopgaver, arbejder sammen med andre ansatte og

hurtigt får ansvar for egne opgaver. Målet er at finde et job, der passer til dine ønsker og dine behov.
'Flere skal med' løber fra august 2017 til august
2019 og er støttet af Beskæftigelsesministeriet.

BORGERE, som deltager i 'Flere skal med', har modtaget enten kontanthjælp, uddannelseshjælp
eller integrationsydelse i mindst 5 år. Du er derfor udvalgt til 'Flere skal med'. Du får en personlig
jobformidler, der har stor viden om arbejdsmarkedet, og som skal følge dig under hele forløbet.

DET BETYDER FOR DIG, at du sammen med din jobformidler skal finde ud af, hvad dine jobmål er
og lave et CV med udgangspunkt i dine jobønsker og tidligere erfaringer. Du er selv med til at sætte
kursen og styre dit forløb. Hvis du har behov for det, så kan du ”snuse” til arbejdsmarkedet, så du
finder ud af, hvilke arbejdsopgaver og arbejdsforhold, der passer til dig. Når du har fundet en god
arbejdsplads, arbejder vi os frem mod, at du kan få et job dér. Du kan begynde med få timer og
arbejde dig op, efterhånden som du kan klare flere opgaver. Målet er, at du kommer i deltids – eller
fuldtidsjob. Du kan også bruge dine arbejdserfaringer til at finde en uddannelse, der passer til dig.

OPFØLGNING vil være mindst én gang om måneden. Her taler du med din personlige jobformidler
om, hvad der er gået godt, og hvad du skal arbejde videre med. Du skal også fortælle om dine jobmål
og dit CV, som du måske vil ændre undervejs. Du er løbende i kontakt med din personlige jobformidler,
som støtter dig i at komme i job.

VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG!

