Virksomhedsprofil

Aktivcenter Juelsminde er en del af det samlede arbejdsmarkedsområde
i Hedensted Kommune

Her finder du Aktivcentret
Vejlevej
nsvej
Klakring Statio
Genbrugsstation

Aktivcenter Juelsminde
ej 5
Kla kri ng Sta tio nsv

Aktivcentret, Klakring Stationsvej 5, 7130 Juelsminde
aktivcenter@hedensted.dk
Tlf. 2034 8545 - Villy Madsen
Tlf. 7983 3120 - Aktivcenter Hedensted

www.hedensted.dk/jobcenter
Juni 2014

Klakring Stationsvej 5, 7130 Juelsminde
aktivcenter@hedensted.dk

Aktivcenter Klaring er et beskæftigelsestilbud og en del af Hedensted Kommunes beskæftigelsesindsats.
Et forløb på Aktivcentret skal bringe dig hurtigst muligt tilbage i job
eller uddannelse.

Arbejdsopgaver og tilbud
•
•
•
•
•
•
•

Lettere produktionsopgaver
Pakke- og montagearbejde
Vedligeholdelsesarbejde
Kørselsopgaver
Madlavning
Kreative opgaver
Div. forefaldne opgaver

Når du deltager i forløb på Aktivcentret løser du
dagligt praktiske opgaver, og du kan supplere forløbet med følgende tilbud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vejledning og opkvalificering ift. job og uddannelse
Vejledning til CV og jobsøgning
Motion og styrketræning
Individuel samtale med virksomhedskonsluent i forhold til job,
praktik og løntilskudsmuligheder
Kostvejledning
Rygestop forløb
Ordblindeundervisning
IT undervisning; hjælp til brug af jobnet, borger.dk, NemID mv.
Økonomisk rådgivning
Mentorstøtte
Angstforløb
Vejledning om lovgivning; ret og pligt og muligheder
Coachsamtaler

Hvem kan benytte tilbudet
•
•
•
•
•
•

Kontanthjælpsmodtagere
Dagpengemodtagere
Borgere tilkendt et ressourceforløb
Ledighedsydelsesmodtagere
Sygedagpengemodtagere
Borgere i integrationsforløb

Du kan forvente en tæt dialog med

Personalet på Aktivcentret - Virksomhedskonsulenter - Sagsbehandlere - Jobcentret

Sygdom

Hvis du bliver syg skal du ringe på 2034 8545 eller 5182 2459
hver dag og melde dig syg inden kl. 9.00
Du kan ikke melde dig syg med tilbagevirkende kraft. Du kan ikke
melde dig syg til en telefonsvarer.

Udeblivelse

Du skal overholde mødetiderne. For sent fremmøde (max 1 time)
anses for udeblivelse.
Udeblivelse medfører træk i din ydelse og evt. helt stop af din
ydelse.

Alkohol m.m.

Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer er, som på enhver
anden arbejdsplads forbudt i centeret. Er du påvirket af alkohol
eller stoffer, vil du blive bortvist. Bortvisning medfører træk i/stop
af din ydelse.

Praktiske oplysninger

Daglig mødetid: Mandag - fredag kl. 8.00 - 13.00.
Tag tøj på der passer til det praktiske arbejde.
Der må kun ryges udendørs ved det anviste område.

