Genbrugscentret er en del af Center for Arbejdsmarkedsindsats Syddjurs, der er Syddjurs kommunes afdeling for udviklingen af menneskelige og
faglige kompetencer for ledige.
Vi arbejder med mennesket i fokus, for at du får mulighed for at bruge din arbejdsevne.
Vi har stor erfaring i arbejdet med mennesker som
lider af stress, depression og angst eller personer,
der har fysiske eller sociale udfordringer.

Udviklingsforløb

Vi forsøger at benytte den nyeste vide om udvikling
af mennesker i en god kombination med erfaring og
kendte metoder.
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i Ebeltoft
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Udviklingsforløb

Træning

Forløbet er et individuelt forløb, der baserer sig på dine behov og
muligheder. Sammen med dig arbejder vi på:

Fysik træning vil ofte være en del af dit forløb hos os. Træningen
forgår i et af vores træningscentret under ledelse af vores fysioterapeut. Træningen kan enten være individuel eller i holdforløb.



At du vil kunne komme ud på arbejdsmarkedet



At du får afklaret dine arbejdsmuligheder



At gøre det muligt for dig at arbejde med udfordringer, der
kan være i vejen for, at du kan anvende din arbejdsevne

Du kan forvente:




At du bliver tilknyttet en Vejleder, der tager sig af planlægningen af dit forløb og som bliver din sparringspartner, mens
du er hos os.

At du vil være tilknyttet et af vores værksteder, og derfor
også have en projektleder, der sammensætter en række aktiviteter, som du deltager i løbet af dagen.

Praktisk information
Forløbet foregår på A. Knudsens vej 6, 8400 Ebeltoft
Der vil være mulighed for frokost og kaffe og te i løbet af dagen.
Vi er indberetter hver uge dit fremmøde til Jobcenter Syddjurs
Alle aftaler om frihed og ferie skal ske med din sagsbehandler på
jobcentret.
Du må ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Antal timer og længden af dit forløb:
Længden af dit forløb aftales mellem dig, din sagsbehandler og
Center for Arbejdsmarkedsindsats Syddjurs.

Sygemelding sker til din vejleder/projektleder på CAS. I forbindelse med din opstart vil du få udleveret telefonnumre på disse personer.
Sygmelding sker mellem kl. 8-9.

