
Shaqo fortsætter!

Shaqo 2011 - 2014 er finansieret af  
Satspuljen på beskæftigelsesområdet

For flygtninge og indvandrere
Fra kontanthjælp til job eller uddannelse
» Afklaring og vejledning
» Plan for job
» Jobrettet kompetenceudvikling
» Opfølgning og fastholdelse

Shaqo 2011 - 2014 finansieres  
af Satspuljen
Shaqo projektet fortsætter 
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Projektleder
Mulki Hussein
Tlf. 28 68 47 69
mullki.hussein@akantus.net

• fordi Shaqo hjælper dig med at finde ud af, hvad du er god til 
• fordi Shaqo og du kan finde ud af, hvilket job eller uddannelse, der passer til dig
• fordi Shaqo hjælper dig med at kvalificere dig til jobbet
• fordi Shaqo hjælper dig med at søge job
• fordi Shaqo kan støtte dig ved jobsamtaler 
• fordi Shaqo kan støtte dig, efter at du er begyndt i praktik eller job

Hvorfor

I Shaqo kan du deltage i et intensivt forløb, hvor du kan få hjælp og vejledning til at 
komme i job eller uddannelse.
Du kan også komme på korte kurser i f.eks. rengøring, IT og dansk.

Hvordan kan vi hjælpe dig til 
job eller uddannelse

Alle flygtninge og indvandrere, som ønsker uddannelse eller job. 
Du skal være mellem 18 og 60 år.
Kom og besøg os i Shaqo. Her holder vi et møde med dig om, hvordan vi kan 
hjælpe dig.

Hvem kan deltage

Tilbudsnummer 2004
Akantus – Shaqo 2011 – 2014. Integration – Job – Uddannelse.
Satspuljebevilling fra staten finansierer aktiveringsprojektet.
Ring og hør nærmere på tlf.:  28 18 10 26

Til sagsbehandleren

Deltagere
Shaqo 2011 - 2014
City Vest
Lokale 406 over Føtex
Gudrunsvej 7
8220 Brabrand

Øvrige henvendelser
Akantus
Sindalsvej 9
8240 Risskov
tlf. 87 43 05 01
office@akantus.net
www.akantus.net

Info om projektet
Tlf.  28 18 10 26
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