DANMARKS
ERHVERVSRETTEDE
SPROGCENTER
- her løfter sprog til job og job til sprog

Sprogcenter Midt sikrer, at I når i mål
med jeres udenlandske medarbejdere
•

Vi tilbyder skræddersyet og fleksibel undervisning

•

Vi fokuserer på arbejdspladsens og medarbejdernes
specifikke behov

•

Vi tager udgangspunkt i jeres faglige ordforråd

•

Jeres virksomhedskultur inddrages som et naturligt
element i undervisningen.

Hvad er jeres virksomheds og jeres medarbejderes behov?

Danskundervisning til medarbejdere
- hvad får I ud af det?

• Større tilknytning til virksomheden
"Sprog er integration. Du falder aldrig helt til i et andet land, hvis du
ikke taler og forstår sproget. Vi vil
simpelthen integrere dem i virksomheden og samfundet så hurtigt som
muligt."
Randi Hoffmann,
HR Business Partner, Velux

Ring til os, og lad os sammen finde ud af det.
Vi hjælper gerne med at afklare de forskellige muligheder for
at hjælpe jeres medarbejdere i gang med sprogundervisning.

• Rekruttering og fastholdelse
"Jo mere vi gør for vores dygtige
medarbejdere, jo gladere bliver
de for at være her, og jo længere
tid kan vi holde på dem. For os er
dansktilbuddet en anden måde at
konkurrere om arbejdskraften på
end ved blot at kigge på lønnen."
Claus Wessel,
Operations Manager, DSV Horsens

Vi afdækker medarbejdernes niveau og bistår med at finde
finansiering til kursusudgift og løntabsgodtgørelse.

KONTAKT
• Opkvalificering

Karina Sindahl
51 85 43 06

☎

Lisa Jo Enevoldsen
29 84 59 02

☎

"Underviseren har formået at
tilpasse undervisningen, så den
virkelig vedrører nogle aktuelle
ting i hverdagen. Det betyder,
at sproget kan bruges med det
samme, og vi har hele vejen
igennem haft en god dialog."
Jesper Christensen,
Produktionschef, Dansand

Tilrettelæggelse af danskundervisning

„

Særligt tilrettelagt

DU

FVU

• Danskundervisning på begynderog fortsætterniveau
• Deltagerne skal løbende bestå
test
• Deltagerne kan få kommunal
støtte til undervisningen eller
midler fra Kompetencefonden
• Mulighed for løntabsgodtgørelse
• Betaling af depositum og undervisningsgebyr før opstart
• Virksomhedsforlagt holdundervisning er muligt
• Omfang og periode aftales
under hensyn til medarbejdernes
arbejdsopgaver og arbejdstid

• Danskundervisning på mellemog fortsætterniveau
• Matematik, engelsk og IT på
basalt niveau
• Statsligt finansieret, dvs. gratis
for deltagerne
• Mulighed for løntabsgodtgørelse
• Deltagerne screenes inden start
• Virksomhedsforlagt holdundervisning er muligt
• Omfang og periode aftales
under hensyn til medarbejdernes
arbejdsopgaver og arbejdstid
• Min. 40 lektioners undervisning

• Finansieres af virksomheden
• Hold- eller eneundervisning
• Fokus på udvalgte kompetencer
og temaer
• F.eks.:
» Udtale
» Kollegiale samtaler og pausesnak
» Telefonsamtaler og kundebetjening
» Arbejdspladsens kultur og
værdier

De syv trin i et virksomhedsforløb

De syv trin i et virksomhedsforløb
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Uforpligtende
møde om
virksom
hedens behov
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Udvælgelse af
kandidater til
screening

Screening af
kandidaternes
sprogniveau

Emil Møllers Gade 30
8700 Horsens

+45 7625 9925

·
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Afdækning
af virksom
hedens
sprogbehov

Tilrettelæg
gelse af mål,
indhold og
metoder

Kejlstrupvej 99 D
8600 Silkeborg

kontakt@sprogcentermidt.dk
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Undervisning:
Virksomheden
bestemmer
tid og sted


Sluttest,
evaluering
og aftale om
videre forløb

Grønlandsvej 5
8660 Skanderborg

·

www.sprogcentermidt.dk

