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JOB-AKADEMIET   
- EN SIKKER VEJ TIL JOB ELLER UDDANNELSE  

Et 8 ugers udviklende og opkvalificerende forløb 
med fokus på lønnede job mer. 

I forløbet udvikles arbejdsiden teten via  
ordinære løn mer, som løbende opbygges  
gennem forløbet. 

Gennem holdforløb og en individuelt lre elagt 
indsats styrkes borgeren l at bestride og  
fastholde et job.  

Alle borgere lbydes konkrete ordinære jobs og 
vil gennem forløbet få et opdateret CV og plan for 
videre beskæ igelse, hvis selvforsørgelse  
endnu ikke er opnået.  

Borgere som skal i uddannelse stø es i  
forberedelse l studiestart. 

Fremmødeoversigt fremsendes ugentligt og  
progressionsrapporter fremsendes undervejs og 
ved afslutning af forløbet. 

 

Forløbet centreres omkring:  
 

ü En beskæ igelsesre et-screening som  
udarbejdes ved forløbets start. 

ü Styrke arbejdsmarkedsparathed med  
afsøgning af arbejdsmarkeds- 
og uddannelsesperspek v. 

ü Vurdering af realis ske jobmuligheder. 

ü Opbygning af arbejdsiden tet via ordinære 
løn mer. 

ü Systema sk øgning af ordinære lønnede mer. 

ü Opdatere CV og plan for beskæ igelse. 

ü Samarbejde med lokale virksomheder og  
udvide borgerens eget netværk. 

 

Hvem henvender forløbet sig l? 

Forløbet er målre et ledige borgere. Vi varetager alle forsørgelsestyper og målgrupper. 

Vi lre elægger forløbet e er målgruppen. 

Varighed: 

Forløbet varer 8 uger og indeholder 2 mers fremmøde. 

Pris:   

Ring og hør nærmere. 

Der er mulighed for lkøb af et fastholdelsesforløb. 

Henvisning 

Vi kan håndtere forløb med op l 60 borgere ad gangen med løbende optag. 

Henvisninger foretages direkte l mail@job-akademiet.dk (sikkermail) eller   

på telefon 4295 8175. 



Vi er en konsulent- og anden aktør virksomhed som er specialiseret indenfor beskæ igelsesområdet og har 
arbejdet indenfor de e felt igennem 20 år. 

Vores ønske hos DH&P er at understø e den enkelte l at kunne skabe sig et meningsfuldt og værdifuldt 
arbejdsliv. Vi tror på en styrket indsats er vejen frem – og det gælder på begge sider af skrivebordet.  

Vi lbyder udviklende, optrænede og a larende forløb for landets Jobcentre og udbyder specialiserede un-
dersøgelser l at understø e arbejdet omkring borgerne.  
Formålet med vores virke er at skabe vejen l beskæ igelse for ledige borgere.  
Vi finder en krøllet løsning l et krøllet CV og arbejder ud fra de e værdisæt i alle vores forløb.  

Vi sikrer en helhedsorienteret tværfaglig indsats, der tager udgangspunkt i det enkelte individ og hjælper 
borgere i retning af job og uddannelse.  

Vi er specialiserede i at formidle jobs og finde det re e jobmatch, herunder a laring af arbejdsevnen for 
borgere med komplekse problems llinger.  


