- nu med jobåbninger!
En række restauranter, forretninger og kontorer i Århus Midtby har meddelt at de ønsker at etablere
virksomhedspraktikker i forbindelse med planlagt udvikling af virksomheden.
Det er tale om følgende områder:
Salg, indkøb og markedsføring
PR og kommunikation
Kontor, administration
Ejendomsservice
Projektstyring

Design, formgivning og grafisk arbejde
It, it-support og teleteknik
Medie, kultur, event, musik og lyd
Sport og underholdning
Restauration, køkken

Gennem interviews har virksomhederne givet udtryk for, at der vil være gode muligheder for at udvikle
praktik og job med løntilskud til ordinære job, hvis de rette kompetencer er til stede.

Forløbet
Du får kontakt med virksomhederne gennem et 4 ugers individuelt tilrettelagt mønsterbrydningsforløb.
Kontakten mellem dig og virksomheden modnes, der aftales konkrete opgaver ud fra virksomhedens behov
og dine kompetencer, så begge parter er klar, når aftalen om virksomhedspraktik indgås.
Du vil i forløbet arbejde med dine kompetencer i forhold til de opgaver, der er i virksomheden. Du
formulerer din jobapproach. Du finder ud af, hvordan dine kompetencer skaber værdi i en virksomhed.
Gennem professionel coaching får du det hele til at hænge sammen i en handleplan.
I de 4 uger arbejder du med:
 Kontakt med en konkret virksomhed
 Netværksopbygning
 Værdidannelse og strategisk opgaveudvikling
 Kompetencer
 Strategier for jobapproach
 Dialog til job

Varighed
Mønsterbrydning tilpasses den enkeltes individuelle behov, typisk 4 uger.
Individuelle enkeltpladsaftaler indgås løbende med SBK Scandinavia A/S.

Virksomhedspraktik
Målet med forløbet er en virksomhedspraktik, hvor du sætter dine kompetencer i spil, opbygger netværk
og evt. skaber et job.
Dit jobcenter og SBK Scandinavia støtter dig i arbejdet med at få aftalen på plads.

Kontakt
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte dit jobcenter eller SBK Scandinavia:
Gitta Jensen, tlf. 86 770 011, mail glj@sbk.dk
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