Onlinekursus i
FVU dansk,
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 udganspunkt
i DIN hverdag.
For dig der synes
det er svært at være
digital.

Tidligere deltagere har sagt:
Den bedste oplevelse på kurset var....
“At vores undervisere var dygtige og gode til at undervise
hver enkelt af os i lige det vi
havde brug for. “
“Den gode kemi der var mellem undervisere og os
deltagere”
“At jeg fik lært noget”
“At jeg fik styr på at lave
ansøgninger”
“Jeg havde ikke behov for at
lære noget om IT, men jeg
har fået meget med mig i
rygsækken i forhold til dansk,
ansøgning og CV:”

-Et tilbud for alle ledige

Få 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
Joblog
Booking online
Muligheder som ledig
• Kurser og uddannelse
• Frivilligt arbejde
• Brug din fagforening

•
•
•

•
•
•

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

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

IT-delen er på begynder niveau
Der vil blive undervist i dansk under hele forløbet.
Kurset vil foregå på små virtuelle hold, hvor du vil møde underviser og medkursister online. Du bliver guidet igennem
opstart.
Har du behov for at låne computer, kan du kontakte os på tlf.
72132308
Kurset afsluttes med en frivillig afsluttende prøve,
der afholdes når Corona situationen er overstået.
Hvornår

Mandag den 30. marts til onsdag den 22. april 2020

Online mødetider

Mandag, onsdag og fredag. fra kl. 8.30 - 13.00

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

Kurset er gratis
For tilmelding

https://aofnord.onlinebooq.dk

