AS3 Employment – kort fortalt
AS3 Employment har specialiseret sig i job- og uddannelsesrådgivning af ledige
med vidt forskellige baggrunde. Målet er at hjælpe mennesker videre i job og
karriere. Vi har et indgående kendskab til arbejdsmarkedets jobmuligheder,
fordi vi er i tæt kontakt med erhvervslivet, ligesom vi samarbejder med
uddannelsesstederne, fordi opkvalificering for nogle kan være den mest holdbare
vej til selvforsørgelse.

Kontakt os
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på
telefon 82 10 00 50 eller employment@as3.dk.

Samarbejde
Vi gennemfører forløb i samarbejde med landets jobcentre.

Job- og
uddannelseslinjen
hos AS3
Et målrettet forløb for unge mellem 18-29 år

AS3 Employment er en del af AS3, som er en nordisk
koncern, der støtter virksomheder og mennesker gennem
forandringer. Læs mere på www.as3employment.dk

r

Bliv klar til uddannelse eller job

Tilrettelæggelse

I samarbejde med Jobcenter Aarhus tilbyder
vi et individuelt tilpasset og målrettet forløb,
der har til formål at hjælpe dig tættere på
uddannelse eller job.

Forløbet varer op til 13 uger og består
af forskellige aktiviteter, som tilsammen
vil motivere og modne dig til uddannelse
eller job: Individuelle samtaler,
gruppeundervisning, besøg på virksomheder
og uddannelsesinstitutioner, træning/motion,
praktik osv.

Du tilknyttes en fast job- og uddannelsescoach,
som du kan sparre med og søge hjælp hos, når
du har behov for det.
Med udgangspunkt i dine forudsætninger,
kompetencer og ønsker sammensætter I et
forløb, der bedst muligt bidrager til at afklare
og styrke dine muligheder for at påbegynde og
gennemføre uddannelse eller job.

Til at understøtte processen løser du
sideløbende opgaver i AS3 Portalen;
AS3s digitale platform for job- og
uddannelsesvejledning, hvor du bl.a. finder
information om job- og uddannelsesveje,
interaktive moduler, chat- og netværksfunktion
samt database med AS3s store netværk af
samarbejdsvirksomheder.

Indhold på forløbet
Målet er at ruste dig til uddannelse eller job – både personligt, fagligt og socialt. Derfor arbejdes
der i samtaler og gruppeundervisning med emner og aktiviteter, der sigter mod netop dét.
Der vil i forløbet bl.a. være fokus på:
•

Afklaring af mål (uddannelse eller job)

•

Motivation og fremtidsønsker

•

Kompetencer, ressourcer og udviklingsmuligheder

•

Job- og uddannelsesveje

•

Faglig og personlig opkvalificering

•

Adfærd, kropssprog og personlig præsentation

•

Netværk og relationsopbygning

•

Struktur, planlægning og ansvarlighed

•

Job- eller uddannelsesforberedende praktik

Har du særlige udfordringer, som gør det svært for dig at overskue uddannelse eller job nu og her
(fx psykiske problemstillinger, misbrug, hjemløshed eller andet), tager vi også hånd om det.

Sådan gør du

Kompetenceprofilen tegner et samlet billede
af, hvem du er, og hvad du kan jobmæssigt.

Praktiske
oplysninger
Det
kan være tidskrævende
og omfattende at
udarbejde
en
kompetenceprofil,
men det er
Sted
en
effektiv
investering
i
din
AS3-Center Aarhus
fremadrettede jobsøgningsproces.
Ryesgade 3, 1. sal
8000 Aarhus C

Arbejdet vil hjælpe dig med at synliggøre
dine muligheder, og måske vil du endda
Varighed
opleve en styrket selvtillid i takt med, at
Forløbet varer op til 13 uger.
billedet af, hvor meget du egentlig kan, bliver
tydeligere.

Afbud
Er du forhindret i at møde op (pga. sygEn kompetenceprofil består af tre elementer:
dom eller andet), bedes du give os besked
på tlf. 8210 0050 samme dag.
– resumé

– faglige kompetencer
– personlige kompetencer

Kontaktperson
Bine Jenshøj
Telefon 30924258
E-mail bjen@as3.dk
Du er velkommen til at kontakte mig,
hvis du har spørgsmål til dit forløb
hos os.

