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Med blanketsystemet til virksomhedscentre får jobcentret adgang
til alle de blanketter og dokumenter, der er nødvendige for et
effektivt og resultatorienteret samarbejde mellem virksomheden
(mentoren), jobcentret og den enkelte kandidat.
Blanketsystemet rummer en udvidet virksomhedscenterkontrakt
med en tilhørende skabelon og guide til rekruttering af kandidater
til centret. Derudover består systemet af brugervenlige og overskuelige blanketter, der:
· afstemmer forventningerne til kandidaten (kandidatkontrakt)
· registrerer udviklingen i praktikforløbet (udviklingsbarometer)
· evaluerer og afrunder forløbet (evalueringsskema)
· dokumenterer erhvervede kvalifikationer (kvalifikationsbevis)

”Sender et stærkt signal til virksomheden”
”Vi ser frem til at bruge virksomhedscenterpakken,
som strømliner vores arbejde og sender et stærkt
signal til virksomheden om vores professionelle
tilgang til virksomhedscenter-arbejdet. Det er især
vigtigt for os, at kandidatens dokumenter er lettilgængelige og ”giver mening” for både mentor,
jobcenter og praktikanten selv”.
Per Tegtmeier,
Virksomhedskonsulent
Jobcenter Køge

© Wanek & Myrner - alle rettigheder forbeholdes • id 160412

Skab de bedste forudsætninger for
virksomhedscentrene og mål og dokumentér udviklingen i de enkelte praktikforløb

Blanketter i systemet (se også side 3 og 4)
Virksomhedscenterkontrakt
Guide til det gode jobopslag
Kandidatmappe (forside og indholdsfortegnelse)
Kandidatkontrakt

Blanketsystemet leveres som færdige pdf-filer, og alle blanketter er
sat op, så de kan printes og udfyldes manuelt eller elektronisk på
computeren via de indsatte formularer. Herefter kan blanketterne
gemmes* ved den enkelte sag og/eller printes til kandidaten.
Se eksempler på blanketterne på de følgende sider og kontakt os
for mere information eller demonstration af blanketsystemet.
Ring på tlf.: 70 20 40 81 eller skriv til info@wanek-myrner.dk

Udviklingsbarometer (progressionskort)
Opsamling på udviklingsbarometer (5 samtaler)
Samlet evaluering af praktikforløb
Kvalifikationsbevis med virksomhedslogo
Alle blanketter fungerer både elektronisk og til print.
For fuldt udbytte af elektronisk funktionalitet kræves
Adobe Acrobat Pro.

Priseksempel
Samlet blanketsystem med mulighed for grafisk
opsætning, teksttilretning og optimering til eget
virksomhedscenterkoncept – pris fra kr. 14.500.
Endelig kontraktaftale udarbejdes på baggrund af
kundens specifikke behov.

* For at gemme indholdet elektronisk skal man bruge Abobe Acrobat Pro

WANEK & MYRNER
Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

Wanek & Myrner har eksisteret siden 2001. Vi er fem dedikerede kommunikatører og en række freelancere og telemarketingassistenter. Vi tilbyder kommunikationsløsninger til hele beskæftigelsesområdet og arbejder både på lokalt niveau
for jobcentrene/LBR og på regionalt niveau for beskæftigelsesregionerne. Vi er udvalgt SKI leverandør og kåret som Børsen Gazelle virksomhed i 2009, 2010 og 2011.

Alle priser er ekskl. moms og udgifter til transport og mødeaktivitet .

Blanketterne er udformede, så de inddrager kandidaten og danner
et godt fundament for samtaler og den løbende evaluering af praktikforløbet. Blanketsystemet kan tilpasses det enkelte jobcenters
unikke design og justeres indholdsmæssigt efter jobcentrets ønske.
Kandidatmappen kan også med fordel bruges som styringsredskab
ved almindelige praktikforløb (uden for virksomhedscentrene).

www.wanek-myrner.dk
info@wanek-myrner.dk
Telefon 70 20 40 81
Mobil 40 33 44 48
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Eksempler på blanketter (praktikforløb)
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Kvalifikationsbeviset er kandidatens dokumentation for, at praktikken er vel gennemført. Beviset
oplister de udførte arbejdsopgaver og har en kort
tekst om kandidatens indsats, som kan bruges
fremadrettet til CV og jobsøgning.
Jobcentret eller virksomheden kan selv skifte logo
og tekst på kvalifikationsbeviset.
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WANEK & MYRNER
Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

Wanek & Myrner har eksisteret siden 2001. Vi er fem dedikerede kommunikatører og en række freelancere og telemarketingassistenter. Vi tilbyder kommunikationsløsninger til hele beskæftigelsesområdet og arbejder både på lokalt niveau
for jobcentrene/LBR og på regionalt niveau for beskæftigelsesregionerne. Vi er udvalgt SKI leverandør og kåret som Børsen Gazelle virksomhed i 2009, 2010 og 2011.

www.wanek-myrner.dk
info@wanek-myrner.dk
Telefon 70 20 40 81
Mobil 40 33 44 48
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Eksempler på blanketter (virksomhed)
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Alle rettigheder forbeholdes Wanek & Myrner

Postnr.

for ordinær
11. UDSLUSNING gssamtale, stillingtagen til muligheden artner.
ttende evaluerin
eller samarbejdsp

Kan du lægge
lagerarbejde o ryg til
omgangstone g en frisk
?
Afslu
eden
lskud hos virksomh
ansættelse/ lønti

Det er muligt, at flere samarbejdende jobcentre
står på samme kontrakt.

arbejds-

4. ORGANISERING enterchefen er hovedansvarlige for samudfylde
JOBCENTER
og jobc
edenKØGE
omh
finde ledige til at

at
Virks Strandpromenaden 3
arlig
Telefon
56 67for
66 80
for spørgsmål
onsulenten er ansv
aftalen.
4600Jobk
Køge
jobcenterkoege@koege.dk
og stå til rådighed DK
I arlig
Logistics lager
op på forløbene,
entret er ansv
søger en pra
pladserne, at følge
ere. Virksomhedsc
borg
efterfølgende
ede
acer
fastansættelse. ktikant i 2 måneder med mu
vedrørende de udpl acerede kandidater i arbejdet.
lighed for
udpl
for oplæring af de
med
EPR ÆSENTATION
I prandt
ktik
ken vil du blan
5. FAGLIG TILLIDSRntation på arbejdsstedet skal være beke
dt andet
Den faglige repræse
et denne aftale.
og have accepter

arbejde med

Skabelon og guide til jobopslag
Skabelonen til jobopslaget (som skal placeres i
jobcentret) gør det nemmere for virksomheden
og jobcentret at rekruttere relevante kandidater til
virksomhedscentret.

følgende:

• Manuel tøm
ning af trailere
og containere
• Opsplitn

80
Telefon 56 67 66
oege.dk
jobcenterkoege@k

JOBCENTER KØGE
Strandpromenaden
3
4600 Køge

Den tilhørende guide giver relevante tips til
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Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

Wanek & Myrner har eksisteret siden 2001. Vi er fem dedikerede kommunikatører og en række freelancere og telemarketingassistenter. Vi tilbyder kommunikationsløsninger til hele beskæftigelsesområdet og arbejder både på lokalt niveau
for jobcentrene/LBR og på regionalt niveau for beskæftigelsesregionerne. Vi er udvalgt SKI leverandør og kåret som Børsen Gazelle virksomhed i 2009, 2010 og 2011.
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info@wanek-myrner.dk
Telefon 70 20 40 81
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