Virksomhedsvendt indsats
for flygtninge (VIP)

Målrettet forløb med fokus på (straks-)etablering af job/ IGU/ uddannelse/ løntilskud/ praktik.
Brancherettet kompetenceafklaring, individuelt tilrettelagt. Gennem modulopbygget undervisning i
hold og gennem individuelle samtaler. Læg hertil en håndholdt indsats, hvor virksomhedskonsulenten skaber kontakten til virksomheden – og etablerer praktikken. Det hele tilrettelagt, så sprogskolen
kan følges.

Virksomhedsvendt indsats for flygtninge (VIP)
Et målrettet forløb med fokus på (straks-)etablering af
job/ IGU/ uddannelse/ løntilskud/ praktik. Tilrettelagt, så
sprogskolen kan følges.
Vi starter med en brancherettet kompetenceafklaring, individuelt tilrettelagt – dels gennem modulopbygget undervisning
i hold, dels gennem individuelle samtaler. Herudover tilbydes
borgeren en håndholdt indsats, hvor virksomhedskonsulenten
skaber kontakten til virksomheden – og etablerer praktikken.
Eller jobbet.

Kursisten får
• Helt konkret viden om det danske arbejdsmarked – i praksis
ude i virksomhederne
• Konkret hjælp til at blive selvforsørgende
• En praktikplads – måske flere
• En klar forventningsafstemning forud for praktikken – aftalt
på virksomheden, hvor tværkulturel jobcoach medvirker.
• Et job….
• Derudover kan der laves aftale om oprettelse og opfølgning
af CV på Jobnet

Kursustype
• Kombi: Praktik og job/IGU + efterværn, hold og individuelle
samtaler

Hvad er inklusiv
• Holdundervisning
• Personlig tværkulturel jobcoach – individuelle samtaler
• Praktik & job/IGU - evt. løntilskud eller uddannelse

Moduler
• Brancherettet kompetenceafklaring
• Kompetencekort
• Det danske arbejdsmarked og lovgivningens muligheder
• CV & jobsøgning
• Branchevalg og –kendskab
• Virksomhedskultur
• IGU
• Uddannelsessystemet mv.

Varighed
• Borgerne er tilknyttet forløbet inkl. fastholdelse i job/IGU i
Integrationsperioden, indtil den enkelte har været selvforsørgende i op til 6 mdr.
• Virksomhedspraktik planlægges med ugentlig timetal efter
aftale

JobIntegration
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 bedre 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

• Når praktik afsluttes etableres hurtigt ny praktik, hvis ikke
direkte i job.
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