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Jobsøgning til dig der har en anden etnisk baggrund end dansk… 

Måske tænker du, at det er svært at finde et job,  på grund af f.eks. 

sprogvanskeligheder eller kulturelle forskelle. 

Forløbet varer 8 uger, hvor du får individuelle samtaler med jobkonsu-

lent og deltager i fælles undervisning omkring at: 

Få beskrevet de ting du er god til at lave.  

Få afklaret, hvilke typer job der passer til det du er god til. 

Finde de virksomheder som søger medarbejdere.   

Få skrevet en målrettet ansøgning og et cv.  

Gennemgå de ting du skal sige til en ansættelsessamtale.  

Finde et job eller, som minimum en praktik der kan føre til job. 

 

Jobcafe hver onsdag. I vores jobcafe, for personer med en anden etnisk 

baggrund, vil vi gennemgå emner som: jobsøgning – netværk - arbejds-

kultur og regler på det danske arbejdsmarkedet - stresshåndtering - kon-

flikthåndtering.  

Job caféen varer 3 til 4 timer og der vil blive tid til at snakke med de øvri-

ge deltagere, samt hjælp til brug af computer til jobsøgning. 
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