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Målgruppe

Jobklar – Din plan er et tilbud for dig, hvis du er ledig kontanthjælpsmodtager, er vur-
deret jobparat og har brug for et tilbud, hvor der er fokus på nye og anderledes muligh-
eder for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet med tilbuddet er, at du bliver i 
stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Optag

For at deltage i tilbuddet skal du aftale det med din jobcenterrådgiver i Jobhuset. Sam-
men skal I udarbejde ”Min Plan”, hvor mål og formål med dit forløb på RCA beskrives.

Mødetid

Mødetiden på RCA er mandag til torsdag fra 7.30-14.30 og fredag fra 7.30-14.00. Der 
kan forekomme andre mødetider, når du er i virksomhedspraktik, såvel som der ved 
særlige behov kan laves individuelle aftaler om anden mødetid på RCA.

Varighed

Tilbuddet har som udgangspunkt en varighed for 12 uger. Der kan laves individuelle 
aftaler om forlængelse eller afslutning før tid i samarbejde med dig, Jobhuset og RCA.

Indhold

Inden opstart deltager du i en visitationssamtale med en jobcenterrådgiver fra RCA. 
Din jobcenterådgiver fra jobhuset kan ligeledes deltage i denne samtale. Ved samtalen 
udarbejdes en individuel plan for dit tilbud på RCA, som kan bestå af følgende aktiv-
iteter:

. Værkstedstilknytning

Forløbet opstartes med deltagelse i produktionen på et af RCAs værksteder. På RCA har 
vi montageværksteder, håndværkerafdelinger, køkken/kantine og IT- og Medieafdeling. 
Formålet med værkstedstilknytning er at udvikle faglige, praktiske og personlige kom-
petencer med henblik på, at du efterfølgende kan komme i virksomhedspraktik. 

. Job og uddannelse

I vores jobklub tilbydes du både individuel og fælles vejledning i job- og praktikp-
ladssøgning, opkvalificering af CV m.v. Formålet med dette er blandt andet at udvikle 
dit arbejdsmarkedsperspektiv og finde realistiske muligheder på arbejdsmarkedet og 
ideer til eventuelt brancheskift. 

. Virksomhedspraktik

Det er målet, at du hurtigst muligt kommer i virksomhedspraktik i en offentlig eller pri-
vat virksomhed. Formålet med praktikkerne er, at du bliver bevidst om dine ressourcer 
i en arbejdsmæssig sammenhæng og afprøver nye arbejdsområder og arbejdsfunk-
tioner. Din jobcenterrågiver fra RCA vil løbende og hyppigt have kontakt med både dig 
og praktikstedet. 

. Motion

Der er mulighed for fysisk træning i forløbet. Behovet for dette vurderes af en af RCAs 
fysioterapeuter. Baggrunden for deltagelse i træningen kan eksempelvis være smerter 
i bevægeapparatet, stress, angst eller depression.

. Samarbejde med læge eller psykolog

Der er ansat en psykolog på RCA, som tilbyder beskæftigelsesrettede, støttende 
samtaler. Vi samarbejder desuden med læger og psykologer fra Socialmedicinsk En-
hed, Aalborg Sygehus. Vi kan således tilbyde dig samtaler og udredning ved læge eller 
psykolog, hvis vi sammen vurderer, at du har behov for dette på grund af fysiske eller 
psykiske udfordringer.

Løbende opfølgning

Der afholdes en midtvejssamtale, hvor din jobcenterrådgiver fra jobhuset ligeledes kan 
deltage.

Ved afslutning af forløbet udarbejdes i samarbejde med dig et forslag til dit videre forløb 
efter tilbuddet på RCA.  


