Kursus for ledere, HR og personaleansvarlige i virksomheder der har ansat eller
overvejer at ansætte flygtninge

Skal din nye medarbejder være en flygtning?
Er det svært at skaffe nok arbejdskraft? Overvej, om din næste medarbejder skal
være en flygtning. På dette kursus vil du opleve, at det er nemmere, end du tror.

Cabi har i samarbejde med en række virksomheder
udarbejdet en værktøjskasse, som gør det lettere at få
flygtninge ind på arbejdspladsen med et godt resultat.

Citat: ”Jeg ville gerne ha’ kendt til værktøjskassen, da vi
startede med at tage flygtninge ind på vores virksomhed”.
/ Marianne Pedersen, produktionsleder på Combi-Therm

Værktøjskassen sikrer, at I får en god start, så I får et
succesfuldt forløb med den eller de nye medarbejdere.
På kurset får I værktøjer til at være godt forberedte, og I
får viden og hjælp til at overkomme nogle af de
sproglige og kulturelle udfordringer, der kan opstå. Vi
sætter også spot på, hvad der skal til for at sikre, at
flygtningen får de nødvendige kompetencer for at blive
jeres nye medarbejder.

Varighed
Kurset er på 6,5 time inkl. frokost og pauser, og foregår hos
jer eller i lokaler som I finder.

Indhold
 Input til den rette forventningsafstemning med
jeres jobcentre
 Hvad er jeres ønsker og krav til den kommende
medarbejder?
 Den gode start på forløbet
 Hvordan håndterer vi de kultursammenstød,
der kan opstå, når forskellige arbejdskulturer
mødes?
 Hvordan håndterer vi de sproglige udfordringer
i hverdagen?
 Hvordan sikrer vi den nødvendige udvikling af
kompetencer?
Udbytte
 Bedre resultater med ansættelse af flygtninge
 Bedre opstart til gavn for de øvrige
medarbejdere
 Erfaring med konkrete værktøjer, som er testet
og udviklet sammen med andre virksomheder.
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Der kan være op til 16 deltagere på et hold.
Referencer
Cabi har arbejdet med lignende udfordringer i en række
kommuner.
Cabis bemanding
Bente Nissen er en erfaren underviser og har stor viden om
det tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde i
beskæftigelsesindsatsen.
Bente har holdt talrige oplæg og workshops om
tværfaglighed i landets kommuner og har arbejdet
indgående og praksisorienteret med det tværsektorielle
samarbejde som innovationsleder i ungeprojektet Route
25.
Pris
Som her beskrevet koster kurset kr. 22.000 plus moms og
direkte omkostninger til transport.
Vi tilpasser gerne indhold og omfang til jeres konkrete
udfordringer. Kontakt Bente Nissen på bn@cabiweb.dk
eller ring 2559 3364 for dialog og pris.

