CVA hjælper
dig godt på vej
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, kan du
kontakte vores kursuskonsulent:

CVA (Center for Vejledning og Afklaring)
er Jobcenter Favrskovs afklarings- og
vejledningscenter.

Iben Kofod/Kurt Pehrsson
Tlf.: 24 60 13 57/ 89 64 41 93
Mail: ikof@favrskov.dk

CVA tilbyder undervisning, samtaler og
etablering af praktikker til videre jobforløb.

CVA
Hadsten Centret
(1. sal ved siden af apoteket)

Østergade 9
8370 Hadsten
Tlf.: 89 64 41 81
02. 2018

Favrskov

Hos Center for Vejledning og Afklaring
hjælper vi hver dag kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate
med ny viden, værktøjer og inspiration.

På CVA står erfarne jobkonsulenter

klar med rådgivning og sparring
Et dynamisk forløb, som du selv
sætter præg på

Sådan sætter vi skub i din
jobsøgning

Du skal møde op hver dag
mellem kl. 8.15 - 12.15

Sådan melder du afbud

Vi er meget målrettede på CVA. Vi ønsker nemlig, at du kommer bedst muligt i mål.

Forløbet tilpasses dine behov, da vi ved, at mennesker og mål er forskellige. Når du kommer i arbejde eller starter på uddannelse, afbrydes forløbet naturligvis.

Du har mødepligt alle hverdage – og hos CVA
har vi pligt til at registrere, at du kommer dagligt.
Imidlertid er du lovligt forhindret ved følgende
begivenheder:

Ring på tlf. 89 64 41 81 og giv besked mellem kl.
8.00 – 8.15. Du skal ikke ringe senere, da det ellers registreres som uberettiget fravær.

Når du kommer ind i et forløb, vil du sammen
med os udarbejde en realistisk handlingsplan for
dine ønsker og mål i den nære fremtid.
Hos CVA vil du opleve erfarne jobkonsulenter,
som står parate til at give dig vejledning og sparring. Du vil komme til at arbejde med din jobsøgning og få ny inspiration i form af ugentlig undervisning og workshops.
Alt sammen i en hyggelig og afslappet atmosfære,
hvor du møder andre mennesker med et netværk, som du måske kan drage fordel af.

Du vil hurtigt i forløbet komme i gang med det,
vi kalder en virksomhedsrettet indsats. Det betyder, at du 1-3 uger efter start skal regne med
at være i virksomhedspraktik eller job med løntilskud, som sigter mod at få varigt arbejde i en
virksomhed. Lykkes det ikke i første omgang, opretter vi en ny kontakt.
Du vil på CVA blive tilknyttet en fast jobkonsulent og vejleder med mulighed for individuelle
samtaler og rådgivning. Desuden får du løbende
undervisning i, hvordan du bliver bedst rustet til
din jobsøgning.

• Jobsamtale
• Psykologsamtale
• Hospitalsundersøgelse
• Møde med kommunale instanser
• Indkaldelse til politi og retsvæsen
• Begravelse af nære familiemedlemmer
Hvis du bliver syg, skal du ringe afbud mellem 8.00
- 8.15. Det er meget vigtigt for din ret til kontanthjælp og uddannelseshjælp, at du melder afbud,
når du er syg og ikke kan møde op. Ved mere end 3
dages sygdom skal du desuden kontakte din sagsbehandler.

Du skal ikke sende en sms med beskeden om
sygdom og du skal ringe med et afbud hver morgen, når du er syg.
Du må gerne have fravær på dit barns 1. sygedag. Hvis du har brug for flere dage med dit syge
barn, betaler du selv disse dage.
Rutinebesøg hos læge og tandlæge skal lægges
uden for mødetiderne ved CVA. Med mindre det
drejer sig om noget akut.

Ferie eller fridag?
CVA har ikke myndighed til at give ferie eller
fridage, men det har din sagsbehandler. Det er
sagsbehandleren, der henviser borgerne til os
– og det er dem, du skal snakke ferie med.

Når du får job

Husk at afmelde dig som ledig, når du er
kommet i arbejde.

