
Provi – Hvem er vi?
Provi er en konsulentvirksomhed, der arbejder med kursus, undersivnings- 
og vejledningsaktiviteter for personer, der står uden for arbejdsmarkedet. 
Herudover løser vi opgaver for virksomheder, samt hjælper personer til 
ønsket jobskifte. 

Vi har MANGE års erfaring i arbejdet med fleksjob. Siden 2004 har vi 
arbejdet inden for dette område og har dermed skabt en stor viden og tæt 
kontakt til erhvervslivet.

Derudover er vi specialister indenfor karriererådgivning, virksomhedsrådg-
ivning, marketing og EU projekter.
 
Hvad kan vi tilbyde dig
Hos os får du et forløb i behagelige omgivelser. Du vil møde vores medar-
bejdere, som alle har et positivt menneskesyn, arbejder med stor respekt for 
din situation og som alle har stor ekspertise på fleksjob området.
 
Forløbet vil tage udgangspunkt i dig, din baggrund og med fokus på, hvad 
det er for kompetencer du har og kan tilbyde i et fremtidigt job.
 
Vejledningen foregår på vores adresse. Hvor vi har dejlige lyse og venlige 
lokaler. Her er adgang til pc, internet, kopimaskine og telefon.
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Et lille udpluk af emner, som vil være en del af forløbet
	> hvilke ønsker, muligheder og mål har du for et fleksjob?

	> hvordan får du fokus på dine kompetencer og muligheder?

	> hvordan finder du det kommende job?

	> hvordan får du taget kontakt til en virksomhed?  
– og har du brug for hjælp til at få åbnet døre?

	> hvordan skriver du den gode ansøgning?

Hvordan er der hos os
Vi synes, det er vigtigt, at du er i fokus.  
Vi lægger vægt på, at du kan få mulighed for 
at arbejde alene eller sammen med en af vores 
dygtige konsulenter.

Alle vores konsulenter har mange års erfaring 
inden for fleksjobområdet og følger dig på vej.



Hvor gennemføres 
aktiviteterne
Undervisningen foregår i Provis lokaler Rådhustorvet 5, 4760 Vordingborg.

Parkering
Der er to store parkeringspladser langs Vognmandsmarken og Vævergangen.

Mere information
Du kan få mere information om forløbet på www.provi.dk eller ved kontakt til 
Provi på 5486 0604 eller 
info@provi.dk.

Se mere på www.provi.dk

Rådhustorvet 5 / 4760 Vordingborg / Telefon: 54 86 06 04 www.provi.dk
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- den direkte vej

Sammen kan vi mere.
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