Jobcentermedarbejdere får ny viden og værktøjer med Faglig Go' Morgen
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Styrk de faglige kompetencer i jobcentret
gennem Faglig Go' Morgen med Cabi
Som et nyt tilbud til landets jobcentre lancerer Cabi nu Faglig Go' Morgen, der
er en times virtuel fordybelse i ny viden, fælles arbejdsgange eller regler på
beskæftigelsesområdet. Første arrangement er onsdag den 18. november.
Også i corona-tider er der brug for at blive opdateret på ny, faglig
viden. Derfor lancerer Cabi nu Faglig Go’ Morgen med temaer, som er
målrettet medarbejdere i kommuner og jobcentre, som arbejder med

beskæftigelsesindsatsen.
Det er en mulighed for at begynde sin morgen med et fagligt indspark om
eksempelvis negativ social kontrol, regler for fleksjob og godt samarbejde
med virksomheder. Det er viden og værktøjer, som medarbejdere i
jobcentrene kan omsætte direkte i job.
Med Faglig Go' Morgen får deltagerne samtidig også mulighed for faglig
sparring på de temaer, som bliver gennemgået fra gang til gang.
Faglig Go' Morgen bliver afholdt som webinar og tager sin start allerede
onsdag den 18. november, hvor det første af syv planlagte temaer bliver
gennemgået:
•
•

Samspillet mellem § 7 vurderingen, småjobs og lønnede timer
for ledige
Styrk din forhandlingsteknik og samarbejdet med
virksomhederne

•

Sådan sætter du lønnede timer på dagsordenen

•

Ansættelse i fleksjob i ægtefælles eller i familieejet virksomhed og lovgivningen

•

Sådan håndterer du negativ socialkontrol i praksis

•

§ 7 vurderingen, når borgeren er sygemeldt med
personlighedsforstyrrelse og eller misbrug

•

Når forskellen på bisidder og partsrepræsentation bøvler

Se meget mere om Faglig Go' Morgen på Cabis hjemmeside
Det koster kr. 500 at deltage.

Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling
fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt
arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at
stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder
og kommuner, der ønsker at fremme:
•
•
•

Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.
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