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J O B R OTAT I O N

Jobrotation i samarbejde med
SOSU Nord
Dette er en oversigt over, hvad vi gør - og ikke gør - i forbindelse med jobrotationsprojekter. Oversigten er vejledende, og vi vil sammen med jer aftale,
hvilken rolle vi skal have i lige netop jeres jobrotationsprojekt.
Det gør vi uden beregning
• Deltager i mødeaktiviteter i styregrupper vedrørende den overordnede
planlægning, herunder også medvirken til vejledning i forhold til jobrotation, uddannelsesindhold m.v.
• Deltager i møder i ad hoc grupper – særligt vedrørende undervisningsindhold og tilrettelæggelse heraf
• Udarbejder oplæg vedrørende:
• undervisningsindhold for vikarer
• undervisningsindhold for ansatte
• kalenderoversigt/tidsskemaer for såvel vikarer som ansatte
• udlægning af kurser på tilmeldingsportalen: www.efteruddannelse.dk
Det kan vi også uden beregning
• Udarbejde et overordnet ”økonomioverslag” med udgifter/indtægter ved
jobrotation med jobrotationsydelse
• Udarbejde pjecer/foldere til ansatte
• Udarbejde pjecer/foldere til vikarer
• Deltage ved informationsmøder for vikarer
• Lægge lokaler til informationsmøder for vikarer
• Deltage ved informationsmøder for medarbejdere på arbejdspladsen
• Vejlede i tilmelding af kursister på www.efteruddannelse.dk
Det gør vi gerne mod betaling
• Varetager tovholderfunktion i forhold til:
• Mødeindkaldelser
• Dagsorden
• Referater
• Udarbejdelse af procesplan m.v.
• Sørger for forplejning ved infomøder o.lign.
• Annoncerer dagspresse/lokalaviser m.v.
Det gør vi ikke
• Rekrutterer ledige. Jobcentret kan udsøge en gruppe af ledige, som
opfylder krav om 6 måneders ledighed. Dog er det arbejdspladsen, der
udvælger og ansætter vikaren
• Forhandler mellem arbejdsmarkedets parter (løn/ansættelsesforhold
o.lign.)
• Varetager ”skema-flow” mellem Jobcenter og arbejdsplads (rotationsydelse, løntilskud m.v.)

Vidste du, at....
...Alle kurser og uddannelser
ved SOSU Nord tilrettelægges med afsæt i den nyeste
viden på området?

... Alle, der deltager på vores
kompetencegivende kurser, får
et kursusbevis for hvert kursus,
der gennemføres med tilfredsstillende resultat?

... Deltagerne på vores kurser
og uddannelser bliver mødt af
erfarne og professionelle undervisere, som alle har en aktuel
uddannelsesbaggrund samt en
bred og relevant erhvervs- og
undervisningserfaring?
... Alle deltagere får mulighed
for at evaluere hvert kursusforløb i “Vis Kvalitet” (et offentligt
tilgængeligt evalueringssystem,
som er underlagt Ministeriet
for Børn og Undervisning)?

