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Sammen kan vi mere.

for unge dag-
pengemodtagere



Provi – Hvem er vi?
Provi er en konsulentvirksomhed, der bla. arbejder med kursus, undervisnings- 
og  vejledningsaktiviteter for ledige der er tilknyttet Jobcentret. Vi sparrer med 
vores kursister i forhold til det at skifte job samt uddannelsesvalg.

Siden 2004 har vi arbejdet inden for dette område, og har dermed skabt en 
stor viden og en tæt kontakt til erhvervslivet.

 
Intensiveret forløb for unge dag-
pengemodtagere 
Formål med forløbet er, at vi sammen skaber et overblik over dine  
kompetencer / kvalifikationer og hvilke job/ uddannelsesmål du har for  
fremtiden, og hvordan disse kan bringes i spil i forhold til mulighederne på 
arbejdsmarkedet.

Rammer for kurset
Når Provi modtager din tilmelding til forløbet, vil du blive kontaktet af Provi med 
oplysning om din første fremmødedato og tid.
På første fremmødedag vil du få informationer om den fælles proces,  
samarbejdsform og dato for næste fremmødedag, som planlægges individuelt.
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Hvad kan vi tilbyde?
Forløbet vil være opdelt i 4 faser, som individueliseres efter behov. 
Fase  I   Fokus på nuværende situation i forhold til kompetencer,  
                 kvalifikationer og jobmål. 
Fase 2   Fokus på afklaring af job og uddannelsesmål. 
Fase 3  Fokus på status af afklaring som er sket i fase 2 – herunder status på 
                 job og uddannelsesmål.  
Fase 4  Forløbet afsluttes med forventning om ordinær beskæftigelse eller 
                 uddannelsesstart

Fokuspunkter som indgår på forløbet 

 > Egenindsats
 > Egne kompetencer/ kvalifikationer
 > Job / uddannelsesmål for fremtiden
 > Effektiv jobsøgning
 > Ansøgning
 > CV
 > Ordinær beskæftigelse
 > Praktik / løntilskud som døråbner

Vi følger dig på vej 
Vi har har stor erfaring i sparring omkring job og uddannelsesvalg – og vil 
også rigtig gerne hjælpe dig med dit jobskifte eller starten på en ny uddan-
nelse. Er du i tvivl om, hvordan vi kan hjælpe netop dig med støtte og vejled-
ning er du meget velkommen til at kontakte os på 54 86 06 04 og spørge efter 
en af vores konsulenter.
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Hvor gennemføres  
aktiviteterne
Forløbet gennemføres på Vestensborg Allé 2B, 4800 Nykøbing F.

Parkering
For biler henvises til Cementen (se skiltning).
Cykler mv. ved bagindgangen til Vestensborg Alle 2B.
 
Mere information
Du kan få mere information om projektet på www.provi.dk eller ved kontakt til 
Provi på 5486 0604 eller info@provi.dk.

Vestenborg Allé 2B / 4800 Nykøbing F. / Tlf. 54 86 06 04 www.provi.dk


