
KOMPETENCE & JOB

Afklaring af arbejdsevnen
- et 17 ugers individuelt forløb



Målet er at finde din plads på arbejdsmarkedet
Forløbet er for dig, som har brug for at blive afklaret, for at finde din plads på 
arbejdsmarkedet med vilkår som matcher din situation. Hos Ramsdal får du en 
personlig konsulent, som er din sparringspartner gennem hele forløbet.

Du og konsulenten lægger en plan for din proces. Første delmål er at komme 
i virksomhedspraktik. Formålet med praktikken er at afprøve og beskrive dine 
ressourcer, kompetencer og eventuelle jobbarrierer, så der kan tages stilling til din 
fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. I tager afsæt i den situation, du 
befinder dig i og hvilke mål du har for dit arbejdsliv.  

Din konsulent har et stort virksomhedsnetværk i Helsingør Kommune og vil 
hjælpe dig med at finde en praktikplads, som matcher dig.

Når du starter op i en virksomhedspraktik kontakter konsulenten dig hver uge, 
og besøger dig på praktikpladsen, for at sikre sig, at det går godt. Du er altid 
velkommen til at kontakte din konsulent, hvis du har brug for sparring eller har et 
spørgsmål.
 
Din konsulent glæder sig til at tage imod dig og lære dig at kende. Konsulenten 
ringer og inviterer dig til første samtale. I mødes 2 gange om ugen.



Afbud
Skulle du blive forhindret i at møde op på det aftalte tidspunkt, skal du kontakte 
din Konsulent hurtigst muligt og senest 2 timer før jeres aftale.

Hvis du har fravær i din praktik, er det vigtigt, at du giver både arbejdsgiver og 
din konsulent besked inden dit mødetidspunkt.

Kan du ikke træffe konsulenten, skal du kontakte Ramsdal Gruppens hovedkontor 
på tlf.: 76 30 01 01, så sikrer vi, at der gives besked.

Vi skal registrere fravær og vil derfor orientere Jobcenter Helsingør, hvis du har 
fravær



Kontaktoplysninger

Du finder os på adressen:

Helsingør Erhvervspark
H P Christensens Vej 1
3000 Helsingør

Der er gratis parkering.

Jeg håber, at du bliver rigtig glad for samarbejdet med Ramsdal.

På vegne af medarbejdere og ledelse i Ramsdal Gruppen.

Venlig hilsen

Heidi Refsgaard Steensen
Direktør
Tlf.:  2523 0232
hs@ramsdalgruppen.dk


