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Shaqo og Shaqo Junior
Hos Akantus har vi stor erfaring med
at vejlede og jobcoache ledige af
anden etnisk baggrund.
Vi har bl.a. gennemført
Shaqo projektet, hvor 244 af anden
etnisk baggrund fik job.
Shaqo Junior med 382 deltagere og
79 % i job eller uddannelse.
Shaqo 2011-2014 – De unikke
resultater har medført en satspuljebevilling til et fortsat Shaqo projekt.

Nøglen til det danske
arbejdsmarked
Vi ved, at det – næsten uanset uddannelse – kan være svært at finde
nøglen til at komme ind på det
danske arbejdsmarked.
Med afsæt i kulturforståelse vejleder
og coacher vi dig til den korteste vej
til det danske arbejdsmarked.

Shaqo JobNU
Shaqo JobNU er til dig, der har
anden etnisk baggrund og
• får afslag, hver gang du søger job
• får afslag, når du kommer til
jobsamtaler
• ikke får job, selvom du har været
i praktik eller løntilskud
• har brug for hjælp til at finde et
realistisk job
• har brug for hjælp til at finde
netværk til job
• har brug for hjælp til jobsøgning

Forskellige jobsøgningsforløb
Der er stor forskel på, hvordan man
får arbejde.

Søger du job inden for
•
•
•
•

Rengøring?
Lager?
Håndværk?
Butik?

Er du håndværker eller ufaglært skal
du ikke søge job på samme måde,
som hvis du har en anden mellemlang eller lang uddannelse.

Der er løbende optagelse, så du kan
komme i gang, når det er aftalt med
dit jobcenter.

Hvor
Akantus
Sindalsvej 9
8240 Risskov
Shaqo
City Vest
Gudrunsvej 7
8220 Brabrand
Akantus
Havneparken 2
7100 Vejle
Eller et andet sted efter aftale

Kontorassistent
Socialrådgiver
Pædagog
Social- og sundhedsassistent
Sygeplejerske
Finansøkonom
Eller en anden mellemlang eller
lang uddannelse

Vi har erfarne jobkonsulenter, der
giver dig den rette coaching og
rådgivning i forhold til:

Hvordan

Kontakt Akantus på tlf. 87 43 05 01
eller email: office@akantus.net

•
•
•
•
•
•
•

Men har du svært ved at finde
nøglen til at komme ind på det
danske arbejdsmarked, så er Shaqo
JobNU måske noget for dig.

Derfor har vi udviklet to forskellige
forløb til ledige af anden etnisk baggrund end dansk.

Har du spørgsmål, eller vil du
tilmeldes Shaqo JobNU:

Er du uddannet

Shaqo JobNU har konsulenter, der
hjælper dig med at finde den korteste
vej til det rigtige job for dig.
Forløbet indeholder

•
•
•
•
•

Korrekt udformning af CV
Målrettede ansøgninger
Uopfordrede ansøgninger
Professionel networking
At finde de relevante uopslåede
stillinger

• Afklaring af det rigtige job for dig
• Hvordan får du jobbet?
• Virksomhedskontakt - hvad siger
man? Hvad gør man?
• Hjælp til den gode samtale
• Forstå en dansk virksomhed
Vejen til job
De fleste arbejdsgivere vil gerne have
én eller anden form for beskrivelse af
dig, din skolegang og dine tidligere
ansættelser.
Vi hjælper dig med at beskrive din
baggrund og dine kompetencer.
Vi hjælper dig med virksomhedskontakter.

Vi giver dig ”kulturelle” redskaber til at
forstå og gennemføre
• jobsøgningsaktiviteter
• ansættelsesprocedurer
• samtaler

