ET TYPISK FORLØB I NExTWORK

NExTWORK
DU STARTER I
NExTWORK

DU MØDER
VIRKSOMHEDERNE
I NETVÆRKET

NÅR DU BLIVER
EN DEL AF NExTWORK...

HISTORIE FRA TIDLIGERE
UNG I NExTWORK

- er du i praktik efter to ugers intro.

“Jeg tror ikke jeg ville have klaret mig
igennem den periode som jeg har pt, hvis
ikke jeg havde været derude”

- er du med til at bestemme, hvor du gerne
vil prøve at arbejde.
- bliver du taget seriøst, som en medarbejder på
arbejdspladsen.
- er du tilknyttet en vejleder, der støtter dig
undervejs i forløbet.
- lærer du en masse virksomheder at kende
og udvider dit netværk.
- bliver du en del af et fællesskab med andre unge.
- bliver du klogere på, hvor du gerne vil hen
ift. arbejde eller uddannelse.

Peter brugte NExTWORK til at få netværk og perspektiv
på job og uddannelsesmuligheder. Til at starte med
ville han kun arbejde med biler, men efter mødet med
sin nuværende chef fra en stor produktionsvirksomhed, oplevede han, at hans tekniske evner og interesse
kunne bruges til andre ting og i andre typer job.
Undervejs blev Peter hjemløs og han var bange for at
begynde at ryge for meget hash. Med hjælp fra sin
ungevejleder og chef lykkedes det ham at holde fast
og møde på arbejde hver dag på trods af stor ustabilitet på hjemmefronten.
Peter har fået job i virksomheden og vil starte
uddannelse til sommer.

DU ØNSKER SELV
HVOR DU GERNE
VIL I PRAKTIK

DU STARTER I EN
TRE MÅNEDERS
PRAKTIK EFTER
2 UGERS INTRO

DU MØDES 1 GANG
OM UGEN I DIN
NETVÆRKSGRUPPE

DU STARTER JOB,
UDDANNELSE
ELLER NY PRAKTIK

København

Kathrine Larney
Teamleder NExTWORK København
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Du kan altid ringe til os, hvis du har nogle spørgsmål om
NExTWORK. Hvis du har lyst kan vi prøve at sætte dig i
kontakt med en ung, der allerede har prøvet at være i
NExTWORK.

NExTWORK
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HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL
KAN DU BARE RINGE TIL OS!

IN D

EKSEMPLER PÅ
VIRKSOMHEDER I NExTWORK

VÆ R K E T I U N GE

- Citat fra tidligere ung i NExTWORK

N ET

- Citat fra virksomhed

DS

“Det er gode kolleger man render rundt
sammen med. De kan bedre forstå mig,
end mange andre har kunne, synes jeg.”

HE

“Når man får snakket sammen finder
man ud af, at de unge har meget, der
kan bruges i virksomhederne, hvis bare
der bliver givet den rigtige støtte!”

Find mere info:
http://nextworks.dk
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Prøv dig selv af i forskellige
virksomheder og find din retning
mod uddannelse eller job

