Professionelle kompetencer
og faglig opkvalificering

Bliv Beskæftigelseskonsulent
6 ugers jobrettet uddannelse
Godkendt på de regionale positivlister

Førende kognitivt uddannelsescenter
med over 25 års undervisningserfaring

Formål
Formålet med uddannelsen er at give dig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde indenfor beskæftigelsesindsatsen og alle brancher, hvor coaching, rådgivning og kommunikation er en del af dit
arbejde.

Bliv Beskæftigelseskonsulent
Med udgangspunkt i den kognitive metode og indsigt i arbejdsmarkedsforhold lærer du at vejlede og motivere mennesker, og efter endt
uddannelse er du i stand til at holde rådgivningssamtaler og forløb. På
uddannelsen er der fokus på mundtlig og skriftlig kommunikation, samtaleteknik og motivationsarbejde samt viden om arbejdsmarkedet og
beskæftigelsespolitik. Du får kompetencer til at arbejde metodisk med
opsøgende virksomhedskontakt.
Med uddannelsen opnår du kompetencer til dit CV, som du kan bruge
til at søge job indenfor mange områder, f.eks. jobcenter/A-kasser, anden
aktør, HR & rekruttering, institutioner, vejledning, pædagogik mv.
Deltagere med samfundsfaglig interesse, fra alle brancher, er egnede
til optag. Uddannelsen kan både benyttes opkvalificerende eller til at
udvide din jobsøgning mod nye brancher.

Uddannelsens indhold

Undervisning og tilrettelæggelse
Uddannelsen har et stærkt team af erfarne undervisere, som er teoretiske og praktiske specialister på hver deres undervisningsområde, bl.a.
psykologer, jurister, socialrådgivere og mentorer.
Uddannelsen hører under 6-ugers jobrettet uddannelse, og undervisningsdagene er tilrettelagt varieret med workshops, teoretiske oplæg,
praktiske øvelser i grupper, oplevelsesbaseret læring og færdighedstræning.

Specialisér dig yderligere
Udover deltagelse i uddannelsens obligatoriske fag; motivation, assertiv
kommunikation, beskæftigelsesrettet samtale, loven om aktiv beskæftigelse, skriftlighed & dokumentation, kognitiv coaching, positiv psykologi
m.m., har du mulighed for at specialisere dig yderligere gennem deltagelse i følgende tre fagmoduler:

Certificering
Når du har gennemført uddannelsen til Beskæftigelseskonsulent, modtager du kursusbevis. Hvis du gennemfører de tre ovenstående fagmoduler, bliver du desuden certificeret Kognitiv Mentor.

Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, har tilbudt kognitive
uddannelser og kursusforløb i over 25 år. Faglig kvalitet,
deltagerlæring og kompetente undervisere udgør fundamentet
for vores uddannelser.
*lærerstyret undervisning *psykologer og fagspecialister *
* skemalagt undervisning * tydelige læringsmål *
* behageligt og professionelt kursussted med plads til alle *

Det siger tidligere deltagere
om Bliv Beskæftigelseskonsulent

4,7 stjerner på kurserforledige.com

Fantastisk
”Jeg har været super glad for kurset.
Det er varme og imødekommende
undervisere. Jeg følte mig tryg og
hørt under hele forløbet. Jeg er i
hvert fald godt rustet til at hjælpe
andre. Tak.”
Sisse, november 2021

Inspirerende, lærerigt og
spændende
”Ønsker du at blive styrket i din
egen faglighed og kommunikation, så er det her stedet.”
Christine, oktober 2021

Praktiske oplysninger
Bliv Beskæftigelseskonsulent hører under 6-ugers jobrettet uddannelse
og er godkendt på de regionale positivlister. Vi udbyder løbende uddannelsen, både som onlineforløb samt som fysiske forløb på landsplan.
Kontakt os på tlf. 33 11 22 84 for at for at få oplysninger om kommende
holdstart, pris for uddannelsen samt oplysning om positivlistens kursuskode til uddannelsen.
Uddannelsen kan søges via Jobcenter eller A-kasse.
Vi rådgiver dig gerne, hvis du har spørgsmål.

Holbergsgade 14, 4. sal
1057 København K
Telefon:
33 11 22 84

www.wattar-gruppen.dk
CVR: 29832609

Sikker e-mail:
info@wattar-gruppen.dk

