
Håndholdt indsats for at målgruppen hurtigst muligt kommer i job. Med fokus på at øge borgernes 
kendskab til et bredere arbejdsmarked. Med støtte og motivation til en intensiv jobsøgning, der fører 
til samtale. Samtidig arbejder vi med borgernes integration, danskkundskaber og kulturforståelse. 

Skræddersyet tilbud til ledige EU- og EØS-borgere, som skal løftes 
helt ud af offentlig forsørgelse.

Intensiv 
jobsøgning 
med sprog



Et skræddersyet kursus til ledige EU- og EØS-borgere, 
som skal løftes helt ud af offentlig forsørgelse.

En håndholdt indsats for at målgruppen hurtigst muligt kom-
mer i job. Fokus er på at øge borgernes kendskab til et bredere 
arbejdsmarked samt at give støtte og motivation til en intensiv 
jobsøgning. Samtidig arbejdes der med borgernes integration, 
danskkundskaber og kulturforståelse for bedst muligt at sikre 
borgeren varig ansættelse. Vi tilfører konkrete teknikker og 
værktøjer, der gør at de ledige bryder med uhensigtsmæssig 
jobsøgningsadfærd – og rent faktisk bliver inviteret indenfor til 
næste jobsamtale.

 

Hvem kan deltage?
• Forsikrede ledige - EU- og EØS-borgere, der er kommet  
 til Danmark som led i virksomhedernes mangel på dansk  
 arbejdskraft 

 

Hvad er inklusiv
• 4-6-ugers intensiv og effektiv jobsøgning, modulbaseret  
 undervisning, Jobkontor og individuel jobcoaching

• 7-ugers individuel jobcoaching, Jobkontor og sideløbende  
 praktik (evt. gentagen praktik, hvis 1. praktik ikke fører til  
 ansættelse). 

 

Moduler
• Kompetencekort

• OFUS Jobprofil

• Jobsøgning – ansøgning, CV, jobdatabaser, uopfordret  
 ansøgning m.m.

• Jobsamtale-guide - præsentationsteknik, elevatorsamtalen  
 og fiktiv jobsamtale med erhvervsleder

• Arbejdsmarkedet i dag

• Kulturforståelse

• Understøttelse af teoretisk danskundervisning

• Herudover virksomhedsbesøg. 

Intensiv jobsøgning med sprog
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Integro A/S er en landsdækkende kursus- og rådgivningsvirksomhed. Vi har specialiseret os i at få menneskeligt potentiale til at gå op i en højere enhed med 
erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnede mål er at skabe arbejdsLIVSglæde. Siden 1994 har vi samarbejdet med kommuner og virksom-
heder inden for et bredt spektrum af målgrupper og brancher med høje jobeffekter til følge. Til glæde for borgerne og til gavn for samfundet.

Varighed
• Op til 13 uger   
 

Kursisten får
Fokus på holdningsbearbejdelse og eliminering af de forhin-
dringer, der står i vejen for at den ledige kan blive selvforsør-
gende. Vi sigter imod at give den ledige de fornødne værktøjer 
til: 
• At blive inviteret til næste jobsamtale

• At ”brænde igennem” ved jobsamtalen

• At få jobbet!

Herudover får kursisten adgang til Integros virksomhedsnet-
værk både i nærområdet og i regionen.

Integrationskonceptet der 
bygger en bro af tillid

JobIntegration er et helstøbt koncept, der sikrer 
effektiv og ordentlig integration. Konceptet tager 
først og fremmest udgangspunkt i, at vejen til bed-
re integration går gennem arbejdsmarkedet – men 
respekterer samtidig, at fysisk og psykisk sundhed 
er afgørende for et vellykket integrationsforløb. 
Hele vejen fra asylcentret til job.

Få vores konceptbrochure om JobIntegration, hvis 
du vil vide mere om integrationsforløb, der sikrer 
effektiv og ordentlig integration. Kontakt os eller 
hent brochuren på www.integro.dk

JobIntegration


