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JOBSØGNINGSKURSUS  

for jobparate med anden etnisk baggrund end dansk 
 

Underviser: Ulla Koefoed	

 
SYNerGAIA i Herning tilbyder i 2019 jobsøgningskurser for jobparate med anden etnisk 
baggrund end dansk. Overordnet vil kurset både kvalificere jobsøgnings strategier, men 
også fastholde eller igangsætte deltagerens egen jobsøgning så deltageren efter kurset 
har opnået større sikkerhed og kompetencer i jobsøgning.  
	

FORMÅL 

SYNerGAIA i Herning tilbyder jobsøgningskursus hvor der er fokus på at deltagerne 
fastholdes i motivationen for at søge jobs. De konkrete mål for kurset er: 

• Deltagerne får større viden og indsigt i hvordan lediges muligheder for at søge job er 
på det danske arbejdsmarked – hvad, hvor og hvordan? 

• Konkrete redskaber og vejledning til egen ansøgning, CV og jobsamtale. 

• Der opsættes konkrete og individuelle mål for både antallet af ansøgninger som skal 
sendes/afleveres til virksomheder og handleplan for kontakt til brancher/virksomheder 
som deltageren søger jobs hos.  

 
 
MÅLGRUPPE 

Målgruppen for kurset er jobparate med anden etnisk baggrund end dansk. Det 
forudsættes at deltageren har en handleplan som udgangspunkt for, hvilke brancher 
deltageren vil rette sin jobsøgning indenfor. Hvis det ikke er præciseret inden kursusstart 
så aftales det med jobkonsulenten/sagsbehandleren om SYNerGAIA kan indgå i den 
vejledning f.eks. med x antal mentor timer. Dette jobsøgningskursus retter sig til 
deltagere som har brug for konkrete jobsøgnings redskaber og fastholdelse af motivation 
for jobsøgning. 
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FORM & INDHOLD 

Kurset foregår i en mindre gruppe på min. 6 og max. 8 deltagere. Formen vil være en 
vekselvirkning mellem undervisningsoplæg, individuel vejledning og konkrete øvelser for 
mindre grupper. Der vil blive anvendt IT under kurset. Der indlægges 2-3 
virksomhedsbesøg under forløbet og inviteres relevante gæsteundervisere. 
	
Indhold i overskrifter  
Program udarbejdes for de enkelte mødegange. 

• Motivation og afklaring af jobønsker – hvad er deltagerens fokus for jobsøgningen 

• Om at søge job i DK og erfaringer fra hjemlandet: Kulturforståelse 

• Forskellige jobsøgningsstrategier: 
o Om at være opsøgende og hvordan gør man det? 
o Telefonisk 
o Sociale medier  
o Netværk 

• Udarbejde CV 

• Skriftlig ansøgning 

• Jobsamtaletræning 

• Profil på Jobnet, jobindex m.fl 

• Opfølgning af sendte jobsøgninger 
 
 
 
 
 
TIDSPUNKT & OMFANG 
I 2019 tilbydes et hold med opstart i uge 34. Der vil være mulighed for løbende optag.  
Det samlede kursus er på 24 mødegange som hver er på 3 timer fra kl. 9.00-12.00.  
Der er 2 mødegange om ugen.  
 
	
TILMELDING & PRIS 
Tilmelding til daglig leder Ulla Koefoed på usk@synergaia.dk  
Efter tilmelding aftales en forsamtale med kursisten og evt. jobkonsulent sammen med 
Ulla Koefoed/underviseren.  
 
Prisen pr. deltager for hele forløbet er 18.000 kr.  
Der er mulighed for at forlænge forløbet.  
Der kan individuelt tilkøbes ekstra mentortimer ved behov til 420 kr. pr. time.  
Er der behov for tolkning, er der separat betaling herfor. 
 
 
www.synergaia.dk 
 
 


