”UNGE PÅ TOPPEN” OG
“FORMEL 1” – FORLØBENE
- Et målrettet jobtræningsforløb med henblik
på arbejde eller uddannelse.

VIL DU være...
• Chauffør
• Mekaniker
• Truckfører/lagermedarbejder
• Produktionsmedarbejder
• Håndværker
• Eller måske noget helt andet…

Vil du videre
med dit liv?
Vi tror på,
at DU kan!

Grib denne unikke chance for dig!
Jobcentret i din Kommune har et enestående tilbud til
dig, som gerne vil videre med dit liv - enten i form af job
eller uddannelse.

Virksomhedspraktikken vil foregå i en virksomhed der har
et behov for arbejdskraft. Virksomheden er indstillet på,
at såfremt du gennemfører forløbet tilfredsstillende, er
der stor sandsynlighed for job.

Forløbet er sammensat af 3 forskellige fokusområder:
1. K
 OST OG MOTION - Vi træner i fællesskab hen imod
et fælles mål - længere cykeltur over flere dage, 1/2
ironman, adventurerace eller lign. Du får sideløbende
viden om kost, søvn, din krops opbygning og behov for
restitution.
2. P
 ERSONLIG UDVIKLING - Vi arbejder hen imod et personligt udviklingsforløb, hvor vi vil undersøge, hvad der
motiverer og interesserer dig. Vi vil arbejde med dine
udfordringer og sammen hjælpe dig til at nå dine mål
og komme videre med dit liv.
3. VIRKSOMHEDSPRAKTIK - Vi har over de seneste år
opbygget et solidt samarbejde med en række virksomheder i området, som mangler arbejdskraft. Med afsæt
i dine tidligere jobmæssige erfaringer eller interesser
forsøger vi at matche dig med en relevant virksomhed.

Vi vægter fællesskab og sammenhold højt i forløbet. Vi
løfter og støtter hinanden gennem de hårde, men også
positive oplevelser, der følger med projektet.
Kort sagt vil du opleve, at din krop og dit sind kommer i
gang. Du vil udvikle en VILJE, som giver SELVTILLID, mod
på livet og nye udfordringer.
Er du interesseret? Og vil du med videre med dit liv?
Kontakt din sagsbehandler for yderligere info.
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Tidslinje for projektet...
• Vi starter et hold løbende – 8-20 deltagere.
• Vi behandler de indkomne ansøgninger løbende, og du
bliver indkaldt til en samtale.

Rune Vistesen
Deltager "Unge på
toppen 2017".
Ansat hos Frøslev Træ
juni 2017 - arbejder der
stadig.

• Hele forløbet er 18 uger, og vil starte blødt. Men målet
er at du i løbet af forløbet kommer i bedre fysisk form,
og kan arbejde fuldtids.
• Virksomhedspraktikken starter efter ca. 3-4 uger, og vil
løbe i ca. 10 uger.
• I slutningen af forløbet gennemfører vi den fysiske udfordring, som vi har trænet på at kunne gennemføre.
• Når du har gennemført, har DU vist hele verden at DU
kan – nu skal du videre.
Steffan Krog-Nissen

• Efter de 18 ugers forløb, afslutter det fælles forløb,
og du skal herefter i job, såfremt du har gennemført
forløbet tilfredsstillende.

Deltager “Formel 1”
sommer 2018.
Opstart voksenlærling
lastbilmekaniker hos
MAN 1. okt. 2018.

