EUP
Erhvervs & UddannelsesParat

Erhvervs - og Uddannelses
Parat
Læring i autentiske
miljøer
Kompetencebeviser
Personlig, Almen &
Faglig læring

Centerleder: METTE WINTHER - VASAC Slagelse

Er du rustet til at imødekomme udfordringerne på
fremtidens arbejdsmarked?

”EUP - Erhvervs & Uddannelses Parat”
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VASAC Slagelse sætter med disse forløb fokus på individuel tilrettelæggelse, således at borgerne bliver klar til job, eller videre uddannelse.
Vi lægger stor vægt på, at finde det rigtige forløb til hver enkelt
deltager, så han eller hun får en positiv oplevelse og der igennem
får lyst til at udvikle sig og lære nye ting som kan bruges i videre
uddannelse eller i et job.
Vi sætter fokus på kompetenceudvikling, og kan tilbyde en bred
vifte af kurser i hvert læringsforløb.
Er der behov for et mere fagspecifikt forløb eller noget helt andet,
eksempelvis gruppe tilpasset forløb, så er det også en mulighed.
Ring til os på Tlf. 58 56 81 00 eller læs mere på vores hjemmeside
om de forskellige muligheder - www.vasac.slagelse.dk
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- Poul Erik arbejder nu i SILVAN Slagelse

- Hvad kan man lære...og hvor henne?

- vi lægger fokus der hver det giver bedst mening...

- Der er nok at vælge imellem ... og mere til

- i job efter et VASAC forløb

Poul Erik ansat i Silvan...
C
Han gennemførte et forløb i VASA
og nu har han fast arbejde...

Igennem flere år har VASAC Slagelse lavet kursus - og uddannelsesforløb for de
ledige borgere i kommunen, som har brug for lidt ekstra støtte og rummelighed.
Poul Erik har ingen folkeskoleeksamen, og har tidligere levet af førtidspension.
Poul Erik:
Hvad har du gjort for at få et job i SIlvan?
Jeg gennemførte et kursusforløb i VASAC, som bl.a.
handlede om arbejdsmarkedet og de krav og forventninger arbejdsgiverne og samfundet som helhed, har
til os, som gerne vil have et job.
Hvorfor blev det lige Silvan der ansatte dig?
Kurset sluttede med et praktikforløb, som for mit
vedkommende, var i Silvan. Efter praktikken spurgte
Silvan, om jeg kunne tænke mig at fortsætte - og så
var det på plads.
Hvorfor tror du at Silvan ville ansætte dig?
På kurset havde vi talt meget om det der med at vise
en god figur - altså når man først havde fået foden
indenfor, så var det vigtigt at få solgt sig selv så godt
som muligt. Og det må åbenbart have faldet i god jord
i mit tilfælde.
Hvad har det givet dig at få et job?
Ja - jeg tjener jo’ mine egne penge, og det er da altid
tilfredstillende. Jeg har jo’ også fået nogle gode kollegaer. Vi har det sjovt, og kan lave lidt skæg med hinanden. På den måde bliver det meget sjovere at gå
på arbejde, for der kan jo’ være dage, hvor det enten
regner eller hvor der er noget andet i vejen.

Hvad er den største forskel på at have et arbejde, frem
for at gå ledig?
Det er helt klart følelsen af at der er nogen der regner
med dig, og har brug for dig. Samtidigt er det en rar
fornemmelse at være en del af noget, sammen med
andre mennesker. Ja - og så det med pengene selvfølgelig.
Er der noget du kunne tænke dig at sige til andre, som
ikke har et job, og som måske står i en situation, hvor
tingene og livet kan være lidt svært uden arbejde?
Ja da - man skal ikke være bange for at tage imod den
hjælp man bliver tilbudt. Og så er det vigtigt at starte
med det, som man synes man er god til. Det kan være
svært at finde ud af, hvis man ikke lige har prøvet så
meget. Men jeg er for eksempel rigtig god til at stable
træ, feje og rydde op, og så må man jo’ starte der og
se hvad det kan udvikle sig til.
Hvad er det bedste ved dit arbejde?
Det er når kunderne er glade. For når kunderne er glade, så har jeg gjort en forskel ved at passe mit arbejde
og gøre mit bedste.
Og så er det i grunden også dejligt når man bliver rost
for sin indsats. Det er jo’ alle de små ting i hverdagen
som betyder en hel masse. Det er det man bliver i godt
humør af.

Det er dejligt
at være en del af
en god arbejdsplads..
POUL ERIK JENSEN

Arbejder i Silvan i Slagelse.
Tidligere kursist i VASAC Slagelse

04-05
03-04

Silvan
tager socialt
Det er vigtigt med gensidig respekt...
ansvar...
Martin:
Silvan løfter et social medansvar bl.a. ved at ansætte
Poul Erik, men hvilke hensyn tager I til en medarbejder
som Poul Erik?
Poul Erik kan have lidt svært ved at formidle hvordan
han har det. Hvis der f.eks. er et eller andet der går
ham på. Derfor er det vigtigt at jeg og mine andre
medarbejdere lige ser ham lidt an om morgenen, så vi
ved hvilken ”jagong” vi skal benytte, når vi henvender
os til ham og taler med ham.
Her ud over får Poul Erik jo’ besøg af en jobcoach en
gang om ugen, som han taler med om rigtig mange
ting. Både faglige og personlige udfordringer, som vi så
får løst i fællesskab.
Har I hørt om andre borgere som har gennemført et
VASAC forløb?
Vi har selvfølgelig hørt om Bilka i Slagelse, og om det
team der for nogle år siden servicerede Statoil’s tankstationer. Og vi taler da også om det internt i Silvan
kæden, når vi mødes på kurser og konferencer. På den
måde får vi udvekslet nogle erfaringer, som vi kan give
videre til vores medarbejdere.
Borgere som har andre udfordringer end ledighed, kan
måske føle det som en stor mundfuld, at skulle søge et
job eller en praktikplads, har du nogle råd til hvordan
de skal gerbærde sig?

Det behøver såmænd ikke at være så vanskeligt at få
et job. Jeg kan godt forstå at man kan have svært ved
at gå ind over dørtærsklen den første dag - sådan har
vi det nok alle sammen. Det er faktisk i virkeligheden
ret enkelt, for det handler om at vise at man gerne vil,
og så skal man i bund og grund bare respektere og efterleve nogle helt grundlæggende værdier: Tale pænt,
møde velsoigneret og til tiden, og overholde de aftaler vi indgår.
Hvis man kan klare det, så skal vi nok sørge for at lære
folk de faglige ting. Hvis man efterlever de ting jeg har
nævnt, så er der stort set ingen grænser for hvad man
kan drive det til hos os. Sådan tror jeg i grunden det er
i langt de fleste virksomheder, i vores branche i dag.
Det handler ikke så meget om skolekarakterer og eksamensbeviser, men langt mere om hvordan man opfører sig, og om man har lyst til sit arbejde.
Hvordan er Silvans holdning ellers i forhold til at hjælpe
mennesker, der måske har svært ved at komme igang
på arbejdsmarkedet?
Vi vil rigtig gerne vise vores medarbejdere og vores
kunder, at Silvan er en rummelig arbejdsplads med
plads til alle typer mennesker. Silvan skal være et billede af samfundet, kan man vel sige.
Når vi udviser rummelighed på arbejdspladsen, så tror
vi på, at vores medarbejdere tager det med sig når de
har fri, og på den måde er vi med til at skabe et bedre
og mere tollerant samfund - det har vi i høj grad brug
for. Der skal jo være plads til os alle sammen, derfor er
det vigtigt at man både udviser - og efterlever gensidig
respekt.

Det handler
i høj grad
om at vise
man gerne vil..

MARTIN STEENVINKEL JOHANSEN
Afdelingschef - Silvan Slagelse
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VASAC i Slagelse, Korsør og Skælskør
VASAC Slagelse Erhvervscenter

Køkken & Cafe, Industrioperatør, Metal, Auto

GEARBASEN

Lager & Logistik, Teknisk genbrug, Reparation & Teknik

MEDIESHOPPEN

Medie & Grafik, Butik
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BIBLIOTEKSCAFEEN

Salg & Kassebetjening, Mødeservicering

GRØN SERVICE
Gartner & værktøj

BILKA SLAGELSE

Butik, Flasker & Emballage

SVØMMEHALLENS CAFÉ

Køkken, Service, Salg & Kassebetjening

KORSØR ERHVERV

Industrioperatør, Lager & Logistik, Reparation & Teknik
Bibliotekscaféen
Stenstuegade 3

KECON a/s
Metal

ERHVERVSNETVÆRK
SKÆLSKØR

Kecon a/s
Industrivej 34

BILKA Slagel
Idagaardsve

Grøn Service
Rosenkildevej 92
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Gearbasen
Industrivej 9

VASAC Slagelse
Erhvervscenter
Industrivej 7

Medieshoppen
Skovsøgade 2

KORSØR

Korsør Erhverv
Bag stadion 9

Svømmehallens cafe
Antvorskov Alle 133
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EUP:
Hen ad vejen bliver
forløbet mere og
mere målrettet !
Fakta om EUP:

Erhvervs - og Uddannelses Parat

Forløbet er designet til borgere
med andre problematikker end
ledighed.
Der sættes skarp fokus på social og personlig dannelse.
Der indlægges praktikker undervejs i
ordinære virksomheder.
Der udstedes kompetencebeviser indenfor alle de omtalte fagområder.

EUP er for borgere som har andre udfordringer end ledighed.
Forløbet er bygget op over 4 step
Tidsperspektiv i et EUP forløb

Step 1 Opbygning af tillid og skabelse Et EUP forløb har ikke nogen tidsmæssig derved chancerne for at få beskæftigelse
af fælles relationer. Fokus på tilgangen
til læring, arbejdsmarkedets regler og
forventninger, samt egne holdninger og
personlig fremtoning.

Step 2 Præsentation af forskellige fagligheder. Sammensætning og gennemførelse af basisforløb.

Step 3 Intensivt læringsforløb med
kompetencebeviser. Praktikforløb i ordinære virksomheder.

Step 4 Virksomhedsforløb med fokus

på relationsskabelse og ”Sælg dig selv”.
Kursusbevis og fremtidig beskæftigelse.

Individuelt tilpasset forløb
Vi har erfaret at det vigtigste i forbindelse med at udbyde læringsforløb er, at
hvert enkelt forløb tilpasses den enkelte
borger. Når forløbet er individuelt tilpasset, så opnår vi en større grad af succes, i
den sidste ende.
Vi har således samtidig en mulighed for
at komme tættere på borgeren, og derved opnå en større grad af forståelse for,
hvad det er der skal til, for at borgeren
finder sig godt tilrette i sit læringsforløb.

opbygning. Der tages højde for hvornår
borgeren har opnået de kompetencer
der skal til, for at kunne bevæge sig fra
det ene step til det næste. Således vil
nogle borgere være rimelig hurtigt igang
med, det reelle læringsforløb i Step 3.
Andre kan have brug for længere tid i
eks. Step 2, før de sammen med vores
personale finder ud af, hvad det helt nøjagtigt er for et fagområde, der gør at de
begynder at brænde for at lære noget.
Kompetencebeviser
Vi er meget bevidste om at borgerne får
mulighed for at erhverve så mange kompetencebeviser, som overhovedet muligt
undervejs i deres forløb. Selvfølgelig indenfor det fagområde der skal lede dem
til beskæftigelse i den sidste ende.
Alle mennesker har brug for - og glæde
ved at få bevis for ”at man kan noget.”
Erhvervsmæssige relationer
Undervejs i Step 2, 3 og 4 vil borgeren
have mulighed for at vælge læringsforløb, som er forlagt til eksterne virksomheder. På den måde kan der rimelig
tidligt i forløbet, skabes relationer til forskellige brancher og virksomheder.
Dette giver også borgeren en mulighed
for evt. sammen med VASAC’s personale,
at gøre opmærksom på sig selv, og øger

efter EUP forløbet. Samtidigt har vi mulighed for at tilrette forløbets læringsmæssige indhold efter læringsmål, sammensat i samarbejde med den enkelte
virksomhed.
Job eller videre uddannelse
I løbet af Step 4 sørger VASAC’s personale for at der bliver afholdt ”rundbordssamtaler” med borgeren, Jobcenteret og
en eller flere virksomheder.
Denne samtale skal munde ud i en plan
for borgern, når EUP forløbet er afsluttet.
Borgeren kan enten fortsætte i et mere
ordinært uddannelsesforløb, eller få lavet en aftale om en eller anden form for
ansættelse i en virksomhed.
VASAC yder efterværn
I flere tilfælde har det vist sig, at borgere
der er kommet i beskæftigelse, vender
tilbage igen, fordi de af en eller anden
grund ikke har kunnet klare at leve op til
de ting, som der kræves for at beholde
sit job. I sådanne tilfælde er det vigtigt at
der er etableret en eller anden form for
efterværn, med tilsyn/besøg hos borgeren ude i virksomheden. VASAC yder et
sådant efterværn eller tilsyn.
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Eks:

KØKKEN & CAFÈ
STEP 1 .....
Introduktion til
Uddannelse og
Erhverv

1
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BASISFORLØB

2		

VASAC Køkken
& Café

..... 		
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...

Bibliotekscaféen

Indlagte ”Snusepraktikker”

Personlige/sociale kompetencer
Samarbejde

Værdisæt

Omstillingsparathed

Faglige kompetencer
Levnedsm. hygiejne

Gastronomi

Maskinbetjening

Almene kompetencer
Almen hygiejne

Farvetoningen angiver hvor i forløbet,
der bliver lagt ekstra vægt, på de
forskellige kompetencer.

Mødetider

Transport
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.....			

Svømmehallen’s
Café

3		

Praktik i ekstern
virksomhed

Personlig fremtoning
Bæredygtighed
Samfund

.....			

4		

VASAC afrunding og
kompetencebeviser

Fleksibilitet
Fødevarekontrol
Arbejdsmarkedet
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BUTIK

område
Indenfor dette fag
re følgende:
kan man bl.a. læ

- At klargøre butikken til åbning
- Kundeservice & vejledning
- Vareopfyldning i butik
- Lageroptælling
- Udfylde ordresedler
- Prisberegning
- Betjening af kasseapparat

- Dekorere udstillingsvindue
- Lageropfyldning
- Pakning af varer ud fra ordresedler
- Tekstillære
- Hygiejne og påklædning
- Rengøring af butikken
- Rengøringsmidler
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KØKKEN & CAFÈ
område
Indenfor dette fag
følgende:
re
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- Personlig hygiejne
- Levnedsmiddelhygiejne
- Gastronomi
- Bæredygtighed
- Fødevarekontrol
- Maskinbetjening
- Betjening af kasseapparat

- Anrette & udstille
- Kundeservice & servering
- Planlægge & gennemføre indkøb
- Lageroptælling
- Egenkontrol & temperaturskema
- Prisberegning
- Afrydning & rengøring
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HÅNDVÆRK
&
TEKNIK
de
rå
om
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for dette
Inden
re følgende:
kan man bl.a. læ

- Sikkerhed & værnemidler
- Materialekendskab & håndtering
- Reparationsteknik
- Værktøjskendskab & håndtering
- Smøring & klargøring
- Maskinbetjening
- Måleteknik

- Montering af diverse emner
(Achton, Flowcon mv.)

- Egenkontrol & opgaveoverblik
- Samarbejde & ordenssans
- Håndtering af faste & flydende stoffer
- Spåntagende bearbejdning
- Egenkontrol og opgaveoverblik
- Vedligehold af maskiner & værktøj
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MEDIE
&
GRAFIK
gområde
fa
te
for det
Inden
re følgende:
kan man bl.a. læ

Arbejde med følgende programmer:
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Adobe Indesign
- Final cut Pro 7
- Upload til youtube
- Quicktime

- Diverse medietyper & formater
- Kendskab til tekstiltyper
- Grafisk maskinkendskab & håndtering
- Tekstiltryk
- Forberede videooptagelse
- Lys og lyd
- Mediegrafisk logistik
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GARTNER
de
for dette fagområ

Inden
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- Sikkerhed & værnemidler
- Værktøjskendskab & håndtering
- Rengøring & vedligehold af redskaber
- Håndtering af motoriseret buskrydder
- Håndtering af motoriseret plæneklipper
- Håndtering af smøre - & drivmidler
- Håndtering af havetraktor

- Kendskab til planter & vækster
- Reparation & vedligehold af redskaber
- Beplantning & beskæring
- Årstidernes opgaver
- Græsslåning
- Logistik & planlægning
- Botanisk læring
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FLASKER &teEMBALLAGE
fagområde
Indenfor det
følgende:
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- Sikkerhed & værnemidler
- Værktøjskendskab & håndtering
- Rengøring & vedligehold af flaskeautomat
- Logistik & planlægning
- Håndtering af flasker & emballagetyper
- Kendskab til pantsystem
- Sortering & emballering

- Ergonomi & løfteteknik
- Håndtering af løfteredskaber
- Programmering af flaskeautomat
- Betjening af flaskekomprimator
- Hygiejne
- Betjening af pappresser
- Oprydning & orden
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Vi har

Er nu i job med lidt - mindre - eller næsten ingen støtte

”

Bjørn Schmidt 37 år
Butiksassistent
BILKA Slagelse

Michael Christensen 29 år
Smedeassistent
KECON a/s

”Jeg har prøvet mange forskellige ting i
mit liv. Efter mit forløb i VASAC fik jeg arbejde i Bilka. I starten var jeg tilknyttet en
arbejdsgruppe, men nu er jeg fast ansat i
haveafdelingen.
Jeg synes det er vigtigt at have et job.
Ikke så meget på grund af pengene, men
mere fordi det jo’ faktisk udfylder ens liv
med en masse spændende oplevelser.
Det kan da godt være surt nogen gange,
men i forhold til at være ledig, så er jeg
slet ikke i tvivl om, at det er det rigtige
for mig at have et job”.

”Jeg har gennemført et forløb på VASAC,
hvor jeg prøvede forskellige ting. Da jeg
startede på metallinjen fandt jeg ud af, at
det var det område jeg gerne ville arbejde
med.
Jeg har lært at bruge forskellige maskiner
og håndværktøj, og nu har jeg fået job
på KECON i Skælskør. Jeg er glad for mit
arbejde, og jeg har fået nogle rigtig gode
kollegaer. Det er dejligt at vide at man har
noget sjovt og spændende, at stå op til
hver morgen”.
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VASAC
Helle Damkær Nielsen 54 år
Café og køkkenassistent
Slagelse svømmehal

Jakob Bahnsen 37 år
Café og servicemedarbejder
Slagelse bibliotek

”Jeg arbejder i Slagelse svømmehal i
caféen. Inden jeg kom her ud, havde jeg et
langt og godt læringsforløb i VASAC, hvor
jeg lærte en masse om hygiejne og håndtering af de forskellige madvarer mm.
Jeg synes alle mennesker skal have muligheden for at få et job, og det er mindst
lige så vigtigt at jobbet, arbejdstiden og
det antal timer man har, passer til det man
synes man kan klare. Det er jo’ ikke alle
mennesker der kan arbejde på fuld tid”

”Jeg arbejder på biblioteket i Slagelse. Her
står jeg i caféen, og har også en masse
opgaver med at dække op til møder og
konferencer i de mange lokaler, som er her
og som bliver brugt hver eneste dag.
Der er mange ting man skal være opmærksom på. Bl.a. er det vigtigt at man følger
nogle bestemte hygiejneregler, når man
arbejder med mad osv. Det er alt sammen
noget jeg har lært i det forløb jeg har haft
i VASAC.”
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