BUDDY-TRÆNING

Få et kompetenceløft, og bliv klædt på til rollen som Buddy for din
organisation og en udsat ledig

Hvordan inkluderer og fastholder du bedst muligt udsatte ledige i din
organisation? Deltag i Buddy-træningen, hvor du bliver introduceret til konkrete
værktøjer og metoder til at tage godt imod den nye medarbejder.
Der er behov for nye tilgange til at få alle med og ind på arbejdsmarkedet. Din
organisation deltager i projektet Varig tilknytning til arbejdsmarkedet og står
overfor at skulle ansætte en eller flere nye medarbejdere, der af forskellige
årsager ikke har været på arbejdsmarkedet i en længere periode – og her spiller
virksomhedsbuddyen en vigtig rolle. 
Forventnings-afstemning, fælles mål og rammer for forløbet er afgørende for at
komme godt fra start. På Buddy-træningen vil du blive introduceret til teorier,
værktøjer og øvelser, der hjælper dig med at blive klædt på til rollen som Buddy.
Du vil desuden møde andre buddies i projektet – og sammen skaber I et
buddynetværk til videre sparring og vidensdeling.

Sammen bidrager vi til at opnå FN’s Verdensmål #8 og #17 og gør en forskel.
Indsatsen er støttet af EU-socialfondsmidler og decentrale erhvervsfremmemidler
og løber i perioden marts 2021 til december 2022. 

Onsdag d. 14. September 2022 kl. 8.15 - 12.00
PH Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

TILMELD DIG HER

Kontaktperson
SImon Baagøe
Projektleder
T: 60711585
M: simon@corolab.dk

Projektet Varig tilknytning
til arbejdsmarkedet skal i
et tæt samarbejde
mellem virksomheder,
videninstitutioner, social
økonomiske
virksomheder og Roskilde
Kommune udvikle en
skalérbar beskæftigelsesmodel og samtidig sikre
udsatte ledige i job. 

8.15 - 8.30

Ankomst og morgenmad

8.30 - 8.35

Velkomst og kort introduktion ved Corolab
V/ Simon Baagøe, Projektleder hos Corolab

8.35 - 11.30

Præsentation af målgrupperne og jobcentrets rolle
v. Anders Milandt Larsen, Jobformidler, Dorte Vindelev, Virksomhedskonsulent og Cecilie
Valentin Thorngreen, Psykolog
Hvad er en buddy? Buddyens rolle, rammer og samarbejdsaftaler. Samarbejde med
kandidaten
v. Claus Brygger Jacobi, Adjunkt og Ph.d. og Silla Marie Mørch Sievers, Adjunkt v/ Center for
Socialt Arbejde og Forvaltning, Professionshøjskolen Absalon
Erfaringer fra nuværende buddies
Deltagerne får indblik i hverdagen for en buddy
Forberedelse og forventningsafstemning med kandidaterne
Introduktion til arbejdspladsen og inklusion i arbejdsfællesskabet
Samarbejdet og samtalerne med kandidaten

11.30 - 12.00

Frokost og tak for i dag

