Bliv Beskæftigelseskonsulent
En uddannelse med fokus på:

Kommunikation, samtaleteknik, motivationsarbejde og
arbejdsmarkedsforhold

Bliv Beskæftigelseskonsulent
Er du ledig og har en samfundsfaglig interesse for at hjælpe andre mennesker,
kan du nu tage Wattar Gruppens Beskæftigelseskonsulentuddannelse.
Med udgangspunkt i arbejdsmarkedsforhold har uddannelsen særligt fokus på
emner som kommunikation, samtaleteknik og motivationsarbejde, hvilket giver
uddannelsen en bred anvendelighed og skaber mange jobmuligheder.
Uddannelsen er målrettet dig, som gerne vil arbejde indenfor
beskæftigelsesindsatsen eller vil have fokus på mennesker, coaching og
kommunikation i dit daglige arbejde.
Med uddannelsen opnår du kompetencer til dit CV, som du kan bruge til at søge
job indenfor flere områder, f.eks. Vejledning, Pædagogisk arbejde, Jobcenter,
Anden aktør, Rekruttering, HR, Institutioner - mulighederne er mange – du
vælger selv dit mål med uddannelsen.
Deltagere med samfundsfaglig interesse fra alle beskæftigelsesområder er
egnede til optag. Uddannelsen kan både benyttes opkvalificerende og til at
skifte jobspor. Læs mere om målgruppen på wattar-gruppen.dk

Beskæftigelseskonsulentuddannelsen giver dig:

Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter - Holbergsgade 14, 4.sal - 1057 København K
Tel. 33 11 22 84 - www.wattar-gruppen.dk - info@wattar-gruppen.dk

Uddannelsens formål
Formålet med uddannelsen er at gøre dig klar til at holde samtaler med andre
mennesker med henblik på fremtidsmuligheder og beskæftigelse. Du lærer at
coache, motivere og vejlede mennesker ud fra kognitiv metode og den
motiverende samtale.
Gennem vellykket kommunikation kan du skabe gode relationer, bevare
overblik og retning ved at vise forståelse for din samtalepartners situation
- alle essentielle egenskaber for en beskæftigelseskonsulent, rådgiver, coach
eller anden jobfunktion.
Du får viden om arbejdsmarkedet, beskæftigelsespolitik og projektledelse. Du
lærer blandt andet om samarbejdet med myndigheder og at skabe jobrettede
resultater i samarbejde med virksomheder.

Undervisning
Uddannelsen løber over 6 uger og udføres med en særligt tilrettelagt variation
af workshops, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, oplevelsesbaseret læring og
færdighedstræning.
Alt sammen ledet af dygtige undervisere, som er teoretiske og praktiske
specialister på deres undervisningsområder og tæller bl.a. psykologer, jurister,
socialrådgivere, ingeniører og psykoterapeuter.

Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter har tilbudt kognitive uddannelser og
kursusforløb i over 20 år. Faglig kvalitet, deltagerlæring og kompetente undervisere
udgør fundamentet af vores uddannelser.
*lærerstyret undervisning *psykologer og fagspecialister *skemalagt undervisning
*tydelige læringsmål *behageligt og professionelt kursussted med plads til alle *
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Det siger tidligere kursister om at uddanne sig hos Wattar Gruppen:
”Høj faglighed og læring. Kurset har oversteget mine forventninger. Jeg er blevet mødt med
anerkendelse og føler mig parat til at bruge min nye viden i praksis.”
Signe, dec. 2018
”Seriøs uddannelse - ikke bare et kursus. Passionerede undervisere med fantastiske
formidlingsevner. Virkelig anbefalelsesværdigt.”
Poul Erik, dec. 2018
”Fornem undervisning i allerhøjeste grad. Ekstremt dygtige, kompetente, velformulerede i
højeste klasse. Super organiseret administration.”
Johanna, okt.2018
”Super anvendeligt og meget aktuelt. Kurset er intenst og kompakt. Det indeholder meget
anvendelige teknikker og strategier, som bliver udfoldet af undervisere i top klasse. Det hele
er tilrettelagt i dejlig vekslen mellem teori og øvelser. Jeg ser frem til at gøre en forskel, ved
hjælp af mine nye kompetencer.”
M., okt.2018

Praktiske oplysninger
Kurset er godkendt på den Regionale Positivliste #431 Region Hovedstaden:
”Bliv Beskæftigelseskonsulent”
Kontakt dit jobcenter for at søge om, at kurset kan indgå som en del af din jobplan,
og få kurset bevilliget og kontakt os for mere information.
www.wattar-gruppen.dk * Telefon: 33 11 22 84 * Mail: info@wattar-gruppen.dk
Kommende vejledende startdatoer: 25. februar og 8. april

