•

FVU dansk med
jobsøgning og IT

Forløbet er
»

»

»

»

For dig, der ønsker at
blive bedre til IT, jobsøgning og til at læse og skrive.
For dig, der ikke helt har
fundet ud af hvad jobloggen er
Med undervisning, der
starter fra ”bunden af ” og
tager udgangspunkt i DIN
hverdag.
For dig der synes det er
svært at være digital.

-Kurset er et tilbud for ledige
Få ny inspiration til jobsøgningen, få hjælp til It og bliv samtidig bedre til at læse og skrive.

På kurset er der fokus på

•
•
•
•

IT
Word
Internettet
Mail
Jobnet

•
•
•

Ansøgning
Forskellige måder at søge
job på
At lave en ansøgning der
viser hvem du er
Den gode ansøgning

Undervisning i
»

Grundlæggende brug af
skriveprogrammet Word

»

Internettet og digitale
medier

»

CV og ansøgninger

»

Joblog

»

Hvilke muligheder du har
mens du er ledig

»

At holde styr på de forskellige ansøgninger og at
få dem lagt ind i joblog

•
•
•

Muligheder som ledig
Kurser og uddannelse
Frivilligt arbejde
Brug din fagforening

•
•
•

CV
Det gode CV
Cv’et der er tilpasset din
ansøgning
At arbejde med brutto CV

IT-delen er på begynder niveau
Hvornår

Start: mandag den 4. maj 2020
Slut: torsdag den 4. juni 2020
Der er ikke undervisning den 22. maj 2020

Tid

Mandag - fredag fra ....... kl. 9.00 - 13.30
Kurset består af FVU dansk og almen
IT på begynder niveau (Materialet tager
udgangspunkt i at du er jobsøgende.)

Forud for kurset skal du kompetenceafklares i dansk,
så vi er sikre på at du er i målgruppen for forberedende voksenundervisning.

Kurset er gratis
Sted

AOF Nordjylland
Tinghusgade 3, 9400 Nørresundby

For tilmelding samt yderligere oplysninger
ring til Jeanette på telefon 72 13 23 08

OBS
Som ledig kan du følge
forløbet på dagpenge.
Husk at give din A-kasse/
jobcenter besked.

www.aofnord-kursushuset.dk

