Euroskolen Agil AS er et norsk selskap som siden oppstarten i 1993,
har levert arbeidsmarkedstiltak til NAV. Vårt hovedkontor ligger i
Trondheim, der store deler av vår aktivitet foregår.
I tillegg til Trøndelag, har Euroskolen virksomhet i Nordland,
Oppland, Hedmark, Østfold, Buskerud og i Møre og Romsdal.
Euroskolen har over 30 motiverte og engasjerte medarbeidere med
variert og høy faglig kompetanse, samt lang pedagogisk erfaring.
All læring og utvikling i Euroskolen er knyttet til nærhet. Dette
innebærer at vi i alle sammenhenger er inkluderende, slik at vi
skaper tillit og trygghet. For oss er det viktig at du som kursdeltaker
får en personlig og faglig veiledning. Din medvirkning står sentralt
for at du skal få en best mulig overgang til ordinært arbeidsliv.

Jobb og muligheter

arrangeres i
Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal
Påmelding til kurset gjøres på ditt lokale NAV- kontor.
Ta gjerne kontakt med NAV eller Euroskolen,
for mer informasjon om kurset.
Kursansvarlige Euroskolen

Steinar Skogheim
steinar@euroskolen.no
tlf: 415 32 380

Euroskolen Agil AS
Tlf: 73 91 38 00
http://euroskolen.no

Torhild Fuglevaag Gikling
torhild@euroskolen.no
tlf: 412 02 914

Jobb og muligheter
AMO-kurs
Et samarbeid mellom NAV og Euroskolen

Jobb og muligheter

Individuelle mål

• Veiledning					
• Mestringsevne, motivasjon og selvtillit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fag og tema

Samarbeid og resultatskaping i felleskap
Grunnleggende data
CV og søknad				
Personlig økonomi
Kosthold og mosjon
Intervjutrening
Kartlegging av formal- og realkompetanse
Arbeidslivskunnskap
Bedriftsbesøk
Jobbsøk
Praksis i bedrift

Har du lyst til å:
•
•
•
•
•

Handlingsplan

Kvalifisere deg til et yrkesaktivt liv?
Finne ut hvor du best passer inn i arbeidslivet?
Besøke ulike bedrifter for å se muligheter?
Oppholde deg noen uker i et godt sosialt miljø?
Lære mer om tema som:
Data, arbeidslivets spilleregler, personlig utvikling, jobbsøk, samt
muligheter for videre opplæring ved en arbeidsplass eller kurs/skole?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mange vet ikke hvilke yrker, skoler eller kurs som er tilgjengelig.
Andre vet ikke helt hvordan veien fram til det yrket de ønsker seg ser ut.
Dette kurset tar for seg mulighetene og fremgangsmåten

Videre muligheter kan være:

for å finne veien til målet som er rett for nettopp deg.
Gjennom teori og praksis utforsker vi sammen
dine muligheter i arbeidslivet og legger opp en
gjennomtenkt strategi, som ender opp i din
individuelle handlingsplan.
Det er plass til 20 deltakere.

Yrkespraksis

Butikk
Lager / Terminal
Helse
Renhold
Hotell / Restaurant
Barnehage
Sjåfør
Salg, service og kundebehandling
Kontor / EDB / Regnskap
Annet

Kvalifisering med
ytterligere praksis
med veiledning
Jobb

Fagkurs
VGS
AMO
Fagbrev

Jobb

VGS

Andre tiltak

• Alternative ønsker innen
• Søkes inn på VGS
samfunnsdeltagelse
• Eventuelt Fagbrev/Jobb
• Livskvalitet

Jobb

• Tilrettelagt arbeid
• Ungdomskolefag

