TRÆNINGSFORLØB TIL FRITIDSJOB I DETAJLBRANCHEN FOR UNGE 15-17 ÅRIGE

Til deltagere på Coop Crew i ugerne: 16, 17, 19, 20, 21, 22
Mødedag:

Tirsdage

Tidsrum:

Uge 16 & 17

tirsdag kl. 08.00 til 11.30

Uge 19 & 20

tirsdag kl. 12.15 til 16.00

Uge 21

tirsdag kl. 08.00 til 11.30

Uge 22

tirsdag eftermiddag (aftales nærmere under forløbet)

Mødested:

Coop 365, Vesterbro 33, 5000 Odense C

Cheftrænere:

Søren Hansen & Nicolaj Marcussen

UngOdenses rolle i forløbet:
UngOdenses Coop Crew medarbejder Even sammensætter et hold på 16 unge, som ønsker at deltage.
Unge der har afsluttet 9. klasse vil få fortrinsret på holdet, men alle der er fyldt 15 år kan søge optagelse.
Even Skaalum Berg:

mobil: 30 66 17 02

email: even0019@appsodense.dk

Under forløbet støtter UngOdenses medarbejder den unge igennem den praktiske oplæring og tilbyder
sin assistance, når der ved slutningen af forløbet evt. skal søges et fritidsjob. OBS.: Unge som har
gennemført dette forløb er garanteret en samtale, når de søger et job i en Coop 365/fakta-butik i
Odense.
Cheftræner i Coop:
Cheftræneren fra Coop varetager undervisningen gennem hele forløbet. Efter endt forløb er den unge
oplært til at kunne varetage opgaven som ungmedarbejder i en Coop 365 butik eller lign. detail butik.
Målgruppe:
Unge der ikke på egen hånd har overskud til at søge et fritidsjob, måske fordi de har forskellige ting at
bokse med i hverdagen og derfor mangler overskud til selv at gå i gang med at kvalificere sig til at søge
et fritidsjob - eller unge, som er skoletrætte og/eller trænger til at få noget andet ind i sin hverdag.
Forløbet er ikke målrettet unge, der allerede har et fritidsjob.
Ansøg om at få en plads på holdet: Skriv en sms til Even 30 66 17 02 og bed ham om at tilsende dig
et ansøgningsskema. Send dit udfyldte ansøgningsskema til Even even0019@appsodense.dk
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