5-dages
PUTAU

Servicebranchen mangler nye medarbejdere - er du én af dem?

Har du lyst til at arbejde i en spændende branche, der
aldrig sover?
Servicebranchen mangler i øjeblikket medarbejdere.
Der er mange forskellige virksomheder og mange
forskellige jobfunktioner – og uanset om det er butik,
transport, hotel eller turistområdet, er der behov for
medarbejdere på tværs af nationaliteter.
PUTAU – ET GODT STED AT BEGYNDE
Vi tilbyder et 5-dages ”Personlig Udvikling Til Arbejde
og Uddannelse" (PUTAU) forløb.
Du lærer at opstille faglige og personlige mål for
kvalificering og uddannelse inden for forskellige
fagområde.
På PUTAU-forløbet får du et overblik over dine muligheder i forhold til job i bl.a. Servicebranchen – og du
bliver klogere på ønsker fra en kommende arbejdsgiver.
Du tilegner dig ny viden og lyst til yderligere udvikling
og uddannelse både personligt og fagligt med henblik
på at matche omskiftelige behov fra arbejdsmarkedet.
✔
✔
✔
✔

Hver dag oplæg i forhold til jobmuligheder
Afklaring af jobindhold
Overblik over kurser og uddannelsesmuligheder
Bliv klogere på dig selv

MÅLGRUPPE
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen –
det vil sige personer med en uddannelsesbaggrund til
og med erhvervsuddannelsesniveau.
OPFØLGNING
Efter PUTAU-forløbet er der mulighed for at deltage på
AMU-uddannelsen ”Hotelmedarbejderen”.
Hotelmedarbejderen er en 5-ugers tilrettelagt uddannelse med fokus på job inden for hotelbranchen. Se
mere om Hotelmedarbejderen på Kursustrappen.dk

KURSUSUDBYDER
Esnord, Peder Oxe Alle 4, 3400 Hillerød
Tel. 4829 0000 / www.esnord.dk
KURSUSAFHOLDELSE
Kursustrappen Frederiksberg
Kong Georgs Vej 11, 2000 Frederiksberg
Tel. 3811 2100 / www.kursustrappen.dk
KURSUSKODE
45362
KURSUSPRIS
2.670 kr. (pris pr. 2018 – der tages forbehold for
ændringer)
KONTAKT OG TILMELDING
Mail info@kursustrappen.dk eller tel. 3811 2100

VARIGHED
5 hverdage fra kl. 8.30 – 16.00
PUTAU FORÅR 2019
Hold 1 25.02.2019 – 01.03.2019
Hold 2 05.08.2019 – 09.08.2019
Hold 3 21.10.2019 – 25.10.2019
FORPLEJNING
Fri kaffe og the
KURSUSAFHOLDELSE
Kursustrappen Frederiksberg
Kong Georgs Vej 11, 2000 Frederiksberg
Tel. 3811 2100 / www.kursustrappen.dk

