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Målgruppe
Forløbet er tiltænkt aktivitetsparate borgere, der er tættere på arbejdsmarkedet, men som har enkelte udfordringer i forhold til en
direkte indtræden på det danske arbejdsmarked.
Det kunne være sproglige barrierer, manglende netværk eller lettere
fysiske og psykiske udfordringer.

Formålet med forløbet
Formålet med forløbet er at opkvalificere borgeren teoretisk og
praktisk, således at borgeren bliver klædt bedst muligt på til at begå
sig på det danske arbejdsmarked. Herunder hvilke regler, krav og
forventninger, der stilles på en dansk arbejdsplads.
Den teoretiske opkvalificering foregår via vores e-læringsplatform
E-asylearn. Her bliver borgeren opkvalificeret gennem en række
branchespecifikke kurser, baseret på borgerens jobmål, kompetencer og erfaringer. Forløbet indledes med en individuel introduktion
og kompetenceafklaring.
Dette resulterer i at vi får udarbejdet en kandidatprofil med en klar
opkvalificerende plan, der tager udgangspunkt i kandidatens kompetencer og erfaringer.
Forløbet er med til at forventningsafstemme og matche borgeren til
relevante brancher og jobmuligheder via virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller ordinært arbejde.

Virksomhedspraktik hos KHRS
eller tredjepart med jobgaranti
Formålet med praktikken er at opkvalificere borgeren inden for en
bestemt branche med henblik på ansættelse i løntilskud eller ordinært job ved afslutningen af forløbet.
Ved afslutning af forløbet og hvis borgeren gennemfører på
tilfredsstillende vis, garanterer KHRS et ordinært job eller ansættelse
med løntilskud, enten hos KHRS eller en tredjepart.

Mentorstøtte under forløbet
Behovet for mentorstøtte vurderes individuelt og aftales med
jobcentret i borgerens bopælskommune.
Mentoraftalen dækker frikøb af
medarbejderen i virksomheden,
der skal fungere som faglig mentor
for kandidaten i praktikperioden,
inklusiv alle løn- og
arbejdsgiverom kostninger.
Der faktureres kun for de anvendte
mentortimer.

Forløbet kan se således ud
INTRO
- Grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked
- Lønforhold
- Skat
- Brug af NemID og MitID
Afklaring:
- Individuel screeningssamtale
- Kompetence og ressourceafklaring
- Personlig og kompetenceafklaring
CV
- Udarbejdelse af CV

Opkvaliﬁcering via E-asylearn
Her opkvaliﬁceres borgeren via et eller ﬂere branchespeciﬁkke
kurser. Dette sker med henblik på at kunne varetage et ordinært job,
løntilskud eller praktik indenfor en bestemt branche, i forhold til
borgerens ønsker, kvaliﬁkationer og kompetencer.
Kontakt KHRS Academy for tilmelding til dette forløb og mere
information om vores andre forløb og kursuspakker på

khrsacademy.dk

