Om IMA Consult ApS
Innovation mellem Mennesker og Arbejdsmarked
IMA Consult ApS blev etableret i 2007
Vi beskæftiger os med rådgivning og vejledning til
mennesker og virksomheder.

Kom videre!
- Kontaktforløb for personer på Ledighedsydelse

Vores vision er at skabe overensstemmelse mellem
menneskers og arbejdsmarkedets forventninger til
hinanden, således at vi som mennesker får et godt
og meningsfuldt (arbejds-)liv, og arbejdsgivere får
glade og tilfredse medarbejdere.
Vi samarbejder med Jobcentre, A-kasser og
virksomheder.

Praktiske oplysninger
Henvisning til forløbet sker via din
sagsbehandler på Jobcenteret.

Vi er fysisk placeret i hjertet af Rønde, hvor vores
kursusvirksomhed og rådgivning foregår.
Personlig rådgivning til personlig udvikling, respekt
for menneskets individualitet og evne til selv at
definere sine mål er nøgleord i vores arbejde.

Forløbet afholdes i IMA Consults lokaler
Hovedgaden 61-63, 8410 Rønde.
Et 26 ugers individuelt tilrettelagt forløb med fokus
IMA Consult ApS
Hovedgaden 61-63
8410 Rønde
Tlf: 8774 1474
Fax: 8674 1774
mail: info@ima-co.dk

på jobsøgning og jobafklaring, som hjælper dig
videre i forhold til tilbagevenden til
arbejdsmarkedet.

Når vi som mennesker står overfor store ændringer
i vores livssituation herunder ændringer i vores
arbejdsidentitet udløser det ofte en krise, hvor
mange spørgsmål kommer til overfladen.
Spørgsmålene kan variere bredt, fra personlige og
identitets-rettede spørgsmål, til konkrete afklarende
jobrelaterede spørgsmål.
Hos IMA Consult ApS bliver du mødt med forståelse
for alle variationer af spørgsmål, og vi vil sammen
tilrettelægge et forløb over 26 uger, som har til
hensigt at afklare dig, så du kan nærme dig
arbejdsmarkedet. Det betyder at vi i samarbejde med
dig vil tilrettelægge relevante virksomhedspraktikker
og hjælpe med tilvejebringelse af et varigt fleksjob.
Vi tager således udgangspunkt i dig og din
nuværende situation, og hjælper med afklaring
og inspiration til dit kommende arbejdsliv.

Kontaktforløbet
I kontaktforløbet vil du blive indkaldt til 1. individuelle
samtale ugen efter dit henvisningstidspunkt fra
Jobcenteret.
Samtalen er en visitationssamtale, hvor vi sammen
tilrettelægger dit videre forløb og fokusområder.
Du vil blive tilbudt yderligere tre samtaler, samt
deltagelse i vores undervisning frem til din 6. uge.
Vi vil bestræbe os på, at få etableret
virksomhedspraktik umiddelbart efter den 7. uge.
Formålet med virksomhedspraktikken er primært
etablering af varigt fleksjob, men alternativt også en
afklaring af dine arbejdsressourcer og arbejdsønsker.
Såfremt 1. virksomhedspraktik ikke udløser fleksjob, vil
vi efter virksomhedspraktikken aftale det videre forløb,
dog mindst en samtale hver 4. uge.
Du vil få tilbud om deltagelse i Job-Cafe, samt
undervisning i Jobsøgning.

Jobmål:
Via individuelle samtaler og tilbud
om undervisning, at få skærpet
opmærksomheden på realistiske
jobønsker, der også tilgodeser korteste
vej til arbejdsmarkedet.

Jobsøgningsstrategi:
Planlægning af strategier som skal
optimere muligheden for etablering
af fleksjob.

Jobsøgningsteknik:

Se forløbet illustreret her:

Optimering af jobsøgningsteknik,
herunder ansøgninger, CV,
jobsamtalen mv.

Visitation fra Job Centret
Første samtale hos IMA Consult
Individuelle samtaler

Resultat:
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Etablering af virksomhedspraktik
eller fleksjob.
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Etablering af praktik
Etablering af Fleksjob

