
  

Jobkurs 
 
Vil I være 
med til at 
gribe en ung? 

 

Et tilbud til jeres 

virksomhed om at 

være med til, at gøre 

en forskel. 

 

 

Projektet er en del af 

Rummelig imidt, der er 

støttet af Den 

Europæiske Socialfond 

og Region Midtjylland. 
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Projekt 
Jobkurs. 

 
Om at tage socialt ansvar og 

invitere en ung med særlige 

behov ind i Jeres virksomhed. 

 

 

 

Jacob deltager i projekt Jobkurs og har sin 
praktik i Rema Nørreport. 



 

 

 

Uddannelsescenter Mariebjerg. 

I projekt jobkurs er vi hele 

tiden på udkig efter 

virksomheder der har lyst 

til at arbejde sammen med 

os. 

Ideen med projekt JobKurs er 

udsprunget af grundtanken om, at 

der skal være plads til alle på 

arbejdsmarkedet. 

Metoden i projektet er 

længerevarende 

virksomhedspraktikker for unge 

borgere med særlige behov, der er i 

gang med, eller har færdiggjort 

deres STU på uddannelsescenter 

Mariebjerg. 

https://uddannelsescentermariebjerg.dk/ 

Praktikkerne følges tæt af en  

”Jeg er meget glad for at være 

med i Jobkurs. Jeg er i en 

super god praktik, hvor jeg 

lærer mange nye ting, og hvor 

jeg føler mig godt tilpas. 

Min chef er rar og han giver 

mig nogle opgaver jeg kan 

finde ud af. 

Det betyder meget at kunne 

sige man har et arbejde og at 

man har gode kollegaer, man 

kan have det sjovt sammen 

med” 

         Jacob, deltager i Jobkurs 
       Praktik i Rema Nørreport siden januar 2019. 

socialfaglig arbejdskonsulent, der 

fungerer som sparringspartner, 

pædagogisk/praktisk mentor mm. 

til/for virksomheden. 

Hensigten med projektet er, at få de 

unge i størst mulig grad af 

selvforsørgelse, gerne med en 

ansættelse på praktikvirksomheden. 

Praktikkerne vil typisk starte med en 

enkelt arbejdsdag om ugen, hvorefter 

der kan øges med timer, dage og 

mulige arbejdsopgaver. 

 

Facts om JobKurs: 

 

• Målgruppen i projektet er unge 

med særlige behov i 

aldersgruppen 18-29 år på 

uddannelseshjælp. 

• Det er et håndholdt projekt med 

mulighed for faglig/pædagogisk 

sparring. 

• Det er gratis at have en 

praktikant. 

• Praktikanten er forsikret i 

praktikken. 

• Mens den unge er i gang med 

deres STU tæller deres praktik 

ikke med i forholdstallet. 

• Efter endt STU laves der kontrakt 

igennem VITAS 

 

Kontakt socialfaglig 

arbejdskonsulent Rikke Heede, 

hvis du ønsker at deltage eller har 

spørgsmål til projekt JobKurs. 

Rikke.heede@holstebro.dk 

Mobil: 40762371 
 

https://uddannelsescentermariebjerg.dk/
mailto:Rikke.heede@holstebro.dk

