ERHVERVSFOKUSERET
UNGEINDSATS

- i samarbejde med lokale virksomheder

Sammen gør vi en forskel

Fritidsjob, praktik
eller brobygning
- Er et vigtig skridt på vejen
For et ungt menneske kan et fritidsjob, et praktik- eller brobygningsforløb være det første
skridt på vejen til uddannelse eller en afklaring
om fremtidige jobønsker.
Virksomheder kan noget helt specielt som skolen, sagsbehandlere eller forældre, ikke kan.
De kan bl.a. levere et stykke ”virkelighed”, hvor
den unges indsats betyder noget for virksomheden og de ansatte. Mange unge blomstrer op,
når der udvises tillid til deres kompetencer og
egenskaber.
Erhvervsplaymakeren og Erhvervsguiden er
bindeleddet imellem de unge, forældre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, ungdomsskoler, UU vejleder, folkeskoler og jobcentrene
og brancheorganisationer samt andre relevante
samarbejdspartnere.

Spændende erhvervsforløb hos
Beredskabs stationen i Esbjerg, hvor
eleverne hører om
paramediciner og
brandmandsuddannelsen. En dag med
fuld fart på.

Ofte indeholder
vores erhvervsforløb rummer en case
element, så eleverne hos virksomheden eller på klassen
kan arbejde videre
med en praktiskopgave.

Eleverne får ”hands
on” når de møder
virkeligheden i
forskellige erhvervsforløb. Et erhvervsforløb bliver mere
relevant når der
indtænkes en praktiskopgave.

Erhvervsplaymakeren
og Erhvervsguiden

Målet er at styrke og supplere det eksisterende arbejde og fokus på de unges uddannelses -og jobmuligheder i Varde Kommune.
Det sker i tæt samarbejde med virksomhederne, skoler, uddannelsesinstitutioner, brancheforeninger, jobcenteret, uddannelsesvejledere
og andre relevante samarbejdspartnere.
Erhvervsplaymakeren og Erhvervsguiden er
ansat hos Provarde, som er en medlemsbaseret erhvervsforenings og repræsentant
for det lokale erhvervsråd. Her arbejdes der
for udvikling og vækst på tværs af erhvervslivet i Varde Kommune.
Kasper Bech
Pedersen,
Erhvervsplaymaker
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Heard,
Erhvervsguide
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VIRKSOMHEDER OG BRANCHEORGANISATIONER

SKOLER & UDD.
INSTITUTIONER

Der er flere
muligheder
Vejen frem til den unges fremtidige job
og uddannelsesmuligheder er mange.
Ikke mindst for de unges kendskab til
arbejdsmarkedet.

TOPJOBS - FRITIDSJOBS

PRAKTIK

Fokus på lokale virksomheders vej til
fremtidig og blivende arbejdskraft,
kan igangsættes via flere muligheder.

LÆREPLADS

SOME kanaler
• Markedsføring Netværk i
ProVarde
• Facebooksiden ”Lærepladser
og fritidsjob i hele Varde kommune”
• www.erhvervsplaymaker.
nemtilmeld.dk

ERHVERVSFORLØB

ERHVERVSPRAKTIK 8. KL.

TOPJOBS
FRITIDSJOBS

Den unges første møde
med arbejdsmarkedet
TopJobs er udviklet til, at styrke det
lokale samarbejde imellem virksomhederne og de unge.
Formålet er, at fremskaffe kvalificerede jobmatch imellem de unge og virksomhederne. Heraf ansættelse i et fritidsjob. Flere unge mangler et erhvervsrelateret netværk eller et fritidsjob.Det
er erhvervsguidens rolle at bygge bro
imellem partnerne og skabe netværket
imellem.
Målgruppen er 13-17 år.
TopJobs skal fremme de unges kendskab til erhvervslivet og give dem den
bedste start på deres første møde med
arbejdsmarkedet og fremtidige jobskabelse.
Fordele ved at være en del af
TopJobs koncept:
• Hjælpe de unge ud i erhvervslivet
• Klæde de unge på til jobbet

• Gøre en forskel for en ung person
der kan have svært ved at finde et
job selv
• Langsigtet at den unge kan være
en del af det lokale fremtidige
Fritidsjobkoncept

TOPJOBS

De unges
vej til
selvstændighed

Virksomhedernes
vej til fremtidig
og blivende
arbejdskraft

HOTLINE FOR VIRKSOMHEDER
Der er fokus på, at erhvervsguiden er til
rådighed og er i direkte dialog med virksomhederne.
Facilitering af hurtig tilbagemelding, allerede samme dag.
Erhvervsguiden kan træffes hurtigt og handle. Derfor er der
etableret en hotline for virksomheden under hele opstartsfasen i forbindelse med håndtering af akutte udfordringer.
KVALIFICERET JOBMACHT
Det gode samarbejde og kvalificeret jobmatch imellem virksomhederne og de unge, er nøje udvalgt af erhvervsguiden
i samarbejde med den unges kontaktperson. Erhvervsguiden
forbereder den unge, og klæder dem godt på ift. jobbet på
krav og forventninger.
Opfølgningsmøde 3 uger efter ansættelse
Erhvervsguiden kommer og besøger Virksomheden og
den unge 2-3 uger efter opstart.

PRAKTIK
Praktik i op til 3 måneder
- fra 2 til 37 timer pr. uge.

Praktikmuligheder anvendes som snusepraktik i forhold til, at få kendskab til et fagområde og interesseområde. Formålet med forløbet er at kombinere
teori og praksis, så eleven kan udbygge interessen
for at lære.
Praktik kan anvendes som snusepraktik indenfor et
ønsket brancheområde for at opnå fagkundskab.
Eller evt. være en kombination af teoretisk og praktisk undervisning på og udenfor skolen.
Praktikmulighederne kan anvendes for elever fra
7-10 klasse. Praktikken er omkostningsfri for virksomhederne, og eleverne er forsikret via statens
erstatningsordning. Derudover udarbejdes der en
praktikkontrakt som underskrives af alle involverede
parter.

Ideen med snusepraktik er bl.a. er at give
eleverne kendskab til livet på en arbejdsplads. I så vid udstrækning som muligt og at
give dem indblik i en arbejdsopgave, et erhvervsområde eller en type arbejdsplads.

LÆREPLADS
Når du kender de unge, er
det lettere at tage dem i lære
Mangler din virksomhed lærlinge eller elever, så
kan du kontakt erhvervsguiden hos ProVarde. Vi
kan hjælpe dig med at blive mere synlig via sociale medier. Vi har den direkte kontakt ud til de
uddannelsesinstitutioner hvor de unge er.
HVAD SKAL DU GØRE ..?
Din virksomhed har nu mulighed for nemt og
gratis at få jeres opslag vedrørende lærepladser
formidlet direkte ud til de unge. Send jeres læreplads opslag i Word-format, firmalogo, samt et
par billeder og få det vist på erhvervsguidens Facebookside ”Læreplads og fritidsjob i hele Varde
kommune” og hjemmeside.

ERHVERVSFORLØB
Et samarbejde
med Varde
Kommune
og skoler
Erhvervsplaymakeren udvikler erhvervsforløb til din virksomhed, så
eleverne i folkeskolen kan opleve
de mange forskellige uddannelsesmuligheder.

Bliver din virksomhed en del af erhvervsforløb
bliver din virksomhed og branche synlig overfor
de unge og dermed også den mulige fremtidig
arbejdskraft.
Et erhvervsforløb er en oplagt mulig for din virksomhed, at få fortalt jeres gode historie, få jeres
dygtige lærlinge til at vise deres ”skills” og kompetencer.
Erhvervsplaymakeren hjælper dig hele vejen i
processen og udviklingen af forløbet, så vi sammen får lavet det bedste og mest relevante forløb
for jer som virksomhed.
Vi har indtil videre flyttet 6500 elever ud i virkeligheden med disse erhvervsforløb, måske jeres virksomhed skal hjælpe med de næste 50 elever ..?

ERHVERVSPRAKTIK

(8. KLASSE)

Alle elever
skal i 8. klasse
i Varde Kommune i
obligatorisk erhvervspraktik.

Alle elever skal i 8. klasse i Varde Kommune i obligatorisk praktik. For nogle elever kan mødet med
deres praktik blive startskuddet til en kommende
uddannelsesretning, derfor er det vigtigt det bliver en god oplevelse.
Virksomhedernes engagement og elevernes motivation er de to vigtigste parameter for en vellykket praktik. Tager din virksomhed imod praktikanter fra folkeskolens 8. klasser eller har i lyst til
at prøve det så kontakt ProVardes erhvervsguide
eller erhvervsplaymaker.

Vi er klar til at styrke
det lokale samarbejde
- Om de unges vej til arbejdsmarkedet
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ERHVERVSGUIDEN skal supplere og styrker det eksisterende
arbejde, der har fokus på de
unges uddannelses- og jobmuligheder i kommunen og være
bindeled mellem de unge og
virksomhederne..

ERHVERVSPLAYMAKEREN er
bro- bygger mellem Varde Kommunes erhvervsliv og skolerne og
han indgår i et tæt samarbejde
med lokale uddannelsesinstitutioner om indsatsen.

