TILMELDING
Sprogcenter Nordsjælland har afdelinger i 4 kommuner.

HVOR SKAL DU HEN?

EFTERÅR 2017

PÅ VEJ TIL JOB, JOB MED LØNTILSKUD, IGU ELLER UDDANNELSE

HILLERØD

HELSINGØR

FREDERIKSSUND

HALSNÆS

Milnersvej 41C
3400 Hillerød
Tlf. 72 32 85 00

H.P.Christensens Vej 1
3000 Helsingør
Tlf. 72 32 85 00

Løgismose 2, 1
3600 Frederikssund
Tlf. 72 32 85 00

Torvet 35,1
3300 Frederiksværk
Tlf. 72 32 85 00

Hvor skal du hen?

HVAD ER ”HVOR SKAL DU HEN?”
”Hvor skal du hen?” er for dig
som er på DU2, modul 4-6, DU3, modul 3-5 eller har en afsluttende prøve
som har et Jobcenter, der siger JA og vil betale
som vil lære noget om det danske arbejdsmarked og lokale arb.pladser
som vil tale om dine kvalifikationer, værdier og ønsker
som vil lære, hvordan du søger arbejde og skriver ansøgninger
som vil fortsætte med dansk, modultest og evt. afsluttende prøve
som vil prøve en praktik ud fra din erfaring/uddannelse
som vil lægge en god plan for dit arbejdsliv i Danmark

HVAD SKAL DU GØRE?
Inden du kan starte, skal du tale med din lærer eller en vejleder på din afdeling.
Du er også velkommen til at kontakte Bettina Christensen på telefon 23 29 41 14
eller Helle Richard Møller på telefon 21 84 61 76.

HVOR ER DER UNDERVISNING?
På sprogcentrets afdeling i Hillerød, da det ligger centralt for alle vores
afdelinger.

HVORDAN AFSLUTTER VI FORLØBET?
Vi holder en samtale mellem dig, din sagsbehandler og din lærer fra
Sprogcenter Nordsjælland og aftaler en god plan for din fremtid i Danmark

HVORNÅR ER DER UNDERVISNING?

Hillerød
(i skoleperioden)
INDHOLD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

besøg på lokale arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner
regler og arbejdspladskultur på arbejdsmarkedet
jobsøgning og redigering af cv
dine kvalifikationer/afklaring
dansk og modultest og/eller afsluttende prøve
motion
IT og sociale medier
netværk
praktikforberedelse
praktik, som skolen finder i samarbejde med dig

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

- 14.00
- 14.00
- 14.00
– 14.00
- 14.00

Hillerød
(i praktikperioden)

HVORNÅR STARTER VI?

1-3 skoledage

Vi starter den 7. august og slutter den 19. december 2017.

De øvrige dage er du i praktik.
Arbejdstiden aftales individuelt.

kl. 8.30 – 14.00

Forløbet veksler mellem skole og praktik.
Se ugeplanen.

UGEPRIS: 2.750 kr.
LÆS MERE OM SPROGCENTER NORDSJÆLLAND

SPROGCENTERNORDSJAELLAND.DK

