BESKÆFTIGELSESTILBUD
Lemvig Kompetenceværksted er et beskæftigelsesfremmende tilbud, hvor du som ledig får mulighed for at afdække/opkvalificere dine kompetencer samt vejledning og støtte til at
søge job/ uddannelse.
Første dag på Kompetenceværkstedet får du orientering om
dagligdagen og de forskellige muligheder i tilbuddet bliver
gennemgået. Du får en rundvisning, hvor du bliver præsenteret for din kontaktperson og holdleder og vi afklarer sammen
med dig, hvilken værksted du skal arbejde på.

UNDERVISNINGSTILBUD
Jobcafe
På Kompetenceværkstedets Jobcafé får du hjælp til at oprette og
opdatere CV, skrive jobansøgning, samt udsøge relevante ledige jobs
på Jobnet.dk og dokumenterer det i Joblog.
Du bliver også introduceret i redskaber til brug i jobsamtalen.
Milepælen
Kompetenceværkstedets tilbud til unge op til 30 år.
Undervisningsforløbet, i Milepælen, tilpasses den aktuelle ungegruppe.
Der gives orientering om relevante uddannelser samt besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
Målet er at give dig viden og indsigt, der øger dine kompetencer og
støtter dig til at komme videre.

VÆRKSTEDSTILBUD
På værkstederne får du indsigt i forskellige materialer og øger dine praktiske kompetencer inden for diverse områder. Ved opstartssamtalen afklarer vi, sammen med dig,
hvilken værksted du skal arbejde på.
Motion: Skemalagt aktivitet hver dag.
Køkkenværksted: I værkstedet lærer du at bage brød, tilberede og anrette frokost,
sylte og tilberede grøntsager dyrket i vores køkkenhave. Du indgår i et fællesskab,
som også har ansvaret for oprydning og rengøring i køkken og kantinen. Desuden
lærer du at lave en madplan og får viden om hygiejne.
Kreativværksted: Et rum fyldt med kreativitet, hvor du får viden om diverse materialer og mulighed for at afprøve forskellige teknikker.

VLV-test og VMV-test
Lemvig Kompetenceværksted kan afholde læse-, skrive- og regnetest.
Det er din sagsbehandler, der vurderer om det er nødvendigt i forhold
til dit videre forløb.

Sy/strygeværksted: Et værksted hvor der er mulighed for fordybelse og ro. Du får
”kørekort” til symaskine og lærer at arbejde med forskellige materialer og fremstille
spændende produkter.

Temadage
Der afholdes løbende temadage på Kompetenceværkstedet, hvor interne og eksterne underviser i relevante emner.

Træværksted: Kompetenceværkstedet har et fint værksted. Her får du viden og oplæring i at arbejde med forskellige maskiner og bruge dem til fremstilling af produkter.

Ture ud af huset
Virksomhedsbesøg, uddannelsesinstitutioner og TAMU.

Udeholdet: Vi har et dejligt udeareal, som skal passes og vedligeholdes med græsslåning, lugning, plantning og såning af grøntsager i køkkenhaven og drivhus. Du får
indsigt og viden i at bruge udendørs maskiner og dyrkning af diverse grøntsager.
Rengøring: På rengøringsholdet får du viden og kendskab til hvilke materialer, der
skal bruges til rengøring og vedligeholdelse af forskellige materialer/overflader og
hvordan opgaven udføres.
Det der bliver produceret på værkstederne, bliver solgt på vores årlige marked og i
enkelte butikker i kommunen. Vi får også løbende bestillingsopgaver fra børnehaver
og dagplejen.

LEMVIG KOMPETENCEVÆRKSTED

GENEREL INFORMATION

Lemvig Kommunes beskæftigelsestilbud til ledige

8.00 - 15.00
8.00 - 12.00

Pauser:
Kl. 9:00 - 9.30:
Kl. 12:00 - 12.30:
Kl. 14:15 - 14.45:

Formiddagskaffe med friskbagt brød.
Frokost.
Eftermiddagskaffe Kaffe/te.

KONTAKT OS
Sygdom
Hvis du er forhindret i at møde på grund af sygdom, skal det meddeles telefonisk til Kompetenceværkstedet på tlf. 96 63 12 61 i tidsrummet kl. 8.15 til 8.45.
Fri
Hvis du ønsker at holde ferie/fri, skal det aftales med din sagsbehandler.
Du skal orientere din sagsbehandler, hvis du har brug for fri til jobsamtaler /
jobsøgning.

Lemvig Kompetenceværksted
Bøgelundvej 50, Bonnet
7620 Lemvig

Telefon: 96 63 12 61
LangeGrafisk.dk

Åbningstider:
Mandag - Torsdag:
Fredag: 		

