JobLearn Kursbeskrivelse

Jobbsøkerkurs med praksis

Hvem passer kurset for?

Faglig innhold

Har du vært arbeidsledig over lengre tid, og trenger
bistand på din vei tilbake til jobb? Har du behov for
markedsrettet veiledning og trenger hjelp til finne
dine muligheter på arbeidsmarkedet? Da kan dette
kurset være rett for deg. Dette kurset passer for deg
som vil og er motivert for å komme ut i arbeid!

Målet med kurset er at du kommer i jobb. Jobb og
karriereveiledning står derfor i fokus allerede fra
første dag. Du vil få hjelp til å finne riktig jobbmål og
sette opp en plan for hvordan oppnå dette. Vi vil
kartlegge din kompetanse, personlige egenskaper og
ferdigheter, og se dette i forhold til situasjonen på
arbeidsmarkedet. Dersom du er i behov av videre
kompetanseheving bistår vi deg i å finne riktig
kurs/utdanning. Aktivitetene på kurset består av både
gruppeveiledning og individuell veiledning.

Her tilbys kurset
Storgata 94, 3182 Horten
Fila 6, 3070 Sande
Kongens gate 2a, 3210 Sandefjord
Farmansveien 18-22, 3111 Tønsberg

Kontakt
Har du spørsmål om kurset? Lurer du på om dette
kurset kan være noe for deg? Ta gjerne kontakt med
oss for en hyggelig prat.
Kontaktperson: Jom Phan
jom.phan@joblearn.no / +47 902 85 480

JobLearn vektlegger at du har eierskap til ditt jobbmål
og dine planer, og du vil få veiledning i selvledelse.
I kursperioden vil du i tillegg til karriereveiledning også
lære å utarbeide gode jobbsøkerverktøy og praktisk
trening i forskjellig jobbsøkingssituasjoner. Du vil få
veiledning og opplæring i hvordan du på best mulig
måte kan markedsføre din kompetanse. Du vil også få
bistand til å ta kontakt med potensielle arbeidsgivere.
Praksisplass og arbeidstrening kan inngå i kurset.
Kurset har en varighet på maksimalt 12 uker.
Etter 8 uker vil det foretas vurdering om du skal
fortsette videre. Kurstiden er mandag til fredag
kl.9.00 til 15.00.

