VESTEGNENS SPROG- OG KOMPETENCECENTER

Dansk på arbejde

OM KURSERNE
Hør mere om kurser til dine
medarbejdere hos vores
arbejdsmarkedskonsulent.
Kontakt arbejdsmarkedskonsulenten på adressen
sprogcenter@brondby.dk eller
ring på 4328 3500.

Uddan dine udenlandske medarbejdere
Moderne virksomheder omstiller sig
hurtigt og udenlandske medarbejdere skal
kunne forstå, læse og skrive dansk for at
kunne lære nyt på lige fod med andre. Det
er derfor en god investering at lade dine
udenlandske medarbejdere lære dansk i
sprogcentret.

På Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter har vi hold formiddag, eftermiddag
og aften. Medarbejderen kan modtage
undervisning i Glostrup eller i Kastrup eller
online på vores e-Sprogcenter.

Brugbart dansk

Hvad koster det?

Vi tilbyder danskundervisning, der passer
til virksomheden og medarbejderne. På
kurserne tager vi udgangspunkt i medarbejderens niveau og arbejdsfunktion, og
arbejder med det dansk, som I bruger på
virksomheden.

Hvis din medarbejder starter inden 18 måneder efter ankomsten til Danmark, er det
gratis at deltage i op til 250 timers arbejdsmarkedsrettet undervisning, og herefter
almindelig danskundervisning indtil de har
bestået en prøve i dansk.

Med danskundervisningen vil I opleve at:
• Kommunikationen med kollegaer og
ledelse bliver forbedret
• Der opstår færre misforståelser og
større tryghed i at beskeder og meddelelser er modtaget korrekt
• Medarbejderen deltager mere aktivt
(fx i møder og i frokostpausen)
• Medarbejderen får større selvtillid og
lyst til at lære nyt – både fagligt og
dansk

Kursus hos jer
Hvis virksomheden kan samle minimum
8 deltagere, kan vi undervise ude på
arbejdspladsen. Kontakt vores arbejdsmarkedskonsulent og hør mere om
mulighederne for dine nuværende eller
kommende medarbejdere.

TILMELDING
Besøg en vejleder på Skolevej
6 i Glostrup. Vejlederen finder
det rette kurus til dig eller din
medarbejder. Vi har åbent mandag og tirsdag kl. 09-19, onsdag
kl. 09-12, torsdag kl. 09-15 og
fredag kl. 09-14.
Tidsbestilling er ikke nødvendig.

KONTAKT
Læs mere på
www.vestegnenssprogcenter.dk.
Du kan også sende en mail til
sprogcenter@brondby.dk eller
kontakte os på tlf. 4328 3500.
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