GODKENDT
TIL FLEKSJOB – HVAD NU?
Få hjælp til din jobsøgning
hos Huset Venture

BLIV KLÆDT PÅ TIL JOBSØGNING
Mange mennesker, der er visiteret til fleksjob, oplever en kæmpe udfordring i forhold til jobsøgning og det at
komme tilbage til arbejdsmarkedet. Fleksjobs, uanset timeantal, kan være vanskelige at finde - og hvordan synliggør man de ressourcer og kvalifikationer, man har, når man har nedsat arbejdsevne?

Fleksjob er vores speciale!
Vi ved, hvordan dine ressourcer bliver bragt i spil i forhold til en kommende arbejdsgiver.
Vi ved, hvordan dine kompetencer bliver synliggjort.
Vi ved, hvordan man åbner døre hos potentielle arbejdsgivere.
Vi ved, hvordan man imødekommer arbejdsgivers eventuelle bekymringer i.f.t. at ansætte mennesker i fleksjob.

HVEM ER VI?
Huset Venture er en socialøkonomisk erhvervs- og kursusvirksomhed, der arbejder for at skabe arbejdspladser til
mennesker, som er visiteret til fleks- eller skånejob. Mere end 90 % af vores ansatte har nedsat arbejdsevne og er
selv ansat i fleksjob.
I vores kursusafdeling har vi veluddannede, socialfaglige konsulenter, som har solid erfaring med mennesker med
nedsat arbejdsevne. Og alle vores konsulenter er selv ansat i fleksjob. Derfor har vi i Huset Venture en særlig ekspertise i at hjælpe dig ud på arbejdsmarkedet igen.

ET MÅLRETTET FORLØB

Huset Venture kan hjælpe dig med:

Et jobsøgningsforløb tilrettelægges som udgangspunkt individuelt, men et forløb hos os varer typisk 6
uger, hvor du møder 2 dage med 4 timer begge dage.

Strategi for jobsøgning

Vores mål er at give dig præcis den hjælp og de
værktøjer, du har brug for - så du er bedst muligt
rustet til at søge og finde et fleksjob.

Deltagelse i Jobcafé (holdstørrelse ca. 5-6 deltagere)

NOGET FOR DIG?

Jobcoaching

Har du lyst til at blive skarpere i din jobsøgning og
dermed øge din chance for at komme i fleksjob?
Så kontakt din sagsbehandler eller jobkonsulent
og hør om mulighederne for et jobsøgningskursus
hos os.
Du er også velkommen til at kontakte Huset Venture
for yderligere information om kurset. Inden et evt.
forløb vil der altid være et indledende, uforpligtende
og forventningsafstemmende møde, hvor dine ønsker,
behov og muligheder snakkes igennem.

Sparring til jobsøgning

Udarbejdelse af målrettet CV
Udarbejdelse af ansøgninger
Ugentlige, støttende samtaler med socialfaglig
konsulent
Hjælp til overblik over privatøkonomi
Personlig udvikling gennem anerkendende og
respektfuld dialog
Afdækning af støttebehov som f.eks.
hjælpemidler og bostøtte.

Huset Venture er Danmarks største registrerede socialøkonomiske virksomhed med ca. 170 medarbejdere på landsplan – hvor flere end 90 % er ansat
i fleksjob.
Huset Venture er en not-for-profit-virksomhed med et socialt mål om at
skabe arbejdspladser til mennesker med nedsat arbejdsevne.
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