Kursus for sagsbehandlere, jobkonsulenter
og virksomhedskonsulenter.

Motivationsarbejdet er nøglen i dine samtaler
Hvordan skaber du motivation hos borgeren for at søge arbejde?
Dette kursus retter sig mod dig, der gerne vil styrke både indhold og metode i dine
samtaler med borgeren på jobcentret.
Målet med kurset er at klæde dig på med viden,
metoder og personlige kompetencer, så du kan styrke
borgerens ressourcer, motivation og autonomi i
jobsøgningen, så han/hun kommer hurtigere i job og
undgår et langt ledighedsforløb med risiko for at miste
selvtillid og selvværd.
Du vil bl.a. blive præsenteret for en metode til at skabe
motivation, der har vist sig meget effektiv i arbejdet
med forskellige menneskelige problematikker og
afhængighed.
Indhold
På kurset vil du få viden om og inspiration til:
•
•

•
•
•

•

•

de lovmæssige rammer, pligter og ansvar i en
jobsamtale
roller, rolleklarhed og optimale rammer i
samtalen mellem dig og borgeren, som vil
styrke jeres relation
introduktion til kunsten at lytte
viden om motivation og motivationens
mekanismer
hvordan du forholder dig empatisk og
konstruktiv i samarbejdet med borgeren med
henblik på at styrke hans/hendes ressourcer,
motivation og autonomi i jobsøgningen
at kunne identificere forskellige
motivationstilstande og ambivalens hos
borgeren
at kunne genkende ordvalg hos borgeren, der
afspejler, i hvor høj grad han/hun er parat til at
handle på det, I har talt om eller aftalt.
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Undervisningsmetoder
Kurset tager udgangspunkt i praksis med praksisnære
eksempler og praktiske øvelser, som bliver kædet sammen
med kendte udfordringer fra hverdagen.
Med kursets indhold kommer vi omkring aspekter og
situationer i sagsbehandlerens samtale med borgere. Målet
er, at du får inspiration, baggrund og tips til at sikre, at
borgeren fastholder sin jobparathed og agerer derefter.
Der er tid til masser af træning, dialog og debat.
Udbytte
Kurset giver viden og redskaber til at styrke den
motiverende samtale, hvor indhold kan være jobsøgning,
praktik, motivation, arbejdsidentitet, sociale udfordringer
mv. Vi træner i praksis samtaler.
Kurset giver også inspiration og tips til, hvordan du kan
sikre, at borgeren fastholder ejerskab i jobsøgningen og får
det mest optimale ud af praktikkerne.
Pris
Som her beskrevet koster kurset kr. 20.000 plus moms og
direkte omkostninger til transport.
Vi tilpasser gerne indhold og omfang til jeres konkrete
udfordringer. Kontakt:
Annette Juul Jensen på aja@cabiweb.dk eller på 8620
8381 eller Anne Kongsted Krum på ako@cabiweb.dk eller
2224 7841 for dialog og pris.

