Den personlige uddannelses– og jobplan
Er du bevidst om din ”værdi” for arbejdsmarkedet - du kan sikkert mere end du tror!
Et arbejdsmarked i konstant forandring kræver, at du til stadighed har en opdateret ”værdi”.
På dette kursus får du metoder og værktøjer til at beskrive og spotte egne ønsker, potentialer og
udviklingsområder også med tanke på andre brancher end der, hvor du traditionelt har været.
Vi sætter dig ligeledes i stand til at kunne formidle dine kompetencer på en god måde overfor en evt.
arbejdsgiver.

Kursusmål:
Deltagerbetaling
Forbehold for ændringer ifm finansloven 2017

AMU 40041 Den personlige uddannelses– og jobplan - 2 dage

For ansatte:

Deltageren kan anvende relevante metoder og værktøjer til at afklare og
dokumentere egne kompetencer, f.eks. www.minkompetencemappe.dk
Deltageren er bevidst om og kan beskrive egne ønsker, potentialer og
udviklingsområder i forhold til nuværende eller fremtidige job på et
arbejdsmarked i stadig forandring. Herunder kan deltageren vurdere,
hvordan egne kompetencer kan bruges i en ny job- og branchesammenhæng. Deltageren har indsigt i mulighederne i det offentlige
uddannelsessystem, herunder brug af IKV/RKV, og kan planlægge
eventuel videre uddannelse.
Deltageren kan formidle egne kompetencer ved en ansættelsessamtale
eller kompetenceudviklingsbehov ved en medarbejderudviklingssamtale
(MUS).

Kr. 0,for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse
Fuld betaling:
kr. 1.131,40
beløbet for deltagerbetalingen
for personer med en videregående uddannelse
VEU-godtgørelse:
Kr. 1.304,for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse efter gældende regler

For ledige:
Kurset er gratis for ledige med
ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller via en jobplan efter
aftale med jobcenteret.

Målgruppe:
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har
adgang til uddannelsen.

Kursets varighed:

Mødested:

Yderligere information:

2 dage

Kompetencegruppen
Innovest
Ånumvej 28
6900 Skjern

Uddannelseskonsulent
Hanne Kirk - tlf. 4016 2728
E-mail: HK@ucrs.dk

17. og 18. januar 2018
21. og 22. marts 2018
23. og 24. maj 2018
22. og 23. august 2018
24. og 25. oktober 2018
12. og 13. december 2018

Se mere på www.kompetencegruppen.dk

Kursussekretær
Aase Rahbek - tlf. 9680 1516
E-mail: AAR@ucrs.dk

