
      

 

Job- og uddannelseslinjen 

Et tilbud om fællesskab og udvikling 
 

 



 

 

  

HVEM ER FALCK HEALTHCARE  

Falck Healthcare er en privat virk-

somhed, som hjælper mennesker på 

flere områder og med forskellige 

ressourcer. Vi vil hjælpe dig til at 

vælge din retning og forfølge dit mål 

mod job eller uddannelse. 

 

FORMÅLET MED FORLØBET 

Formålet med forløbet er at finde ud 

af, hvad du gerne vil nu og i fremti-

den. Det gør vi ved at lave en 

masse forskellige aktiviteter. Vi ta-

ger ud på virksomheder og uddan-

nelsessteder, nogle gange på be-

søg, andre gange i en snusepraktik.  

 

Det skal give mening for dig, og for-

målet er også, at du bliver klogere 

og mere klar over, hvad du kunne 

tænke dig. Vi har også sociale akti-

viteter, som du kan være med til at 

sætte dit præg på.   
 

 

FAST KONTAKTPERSON 

Du får en fast ungecoach, som, i 

samarbejde med dig, er ansvarlig 

for dit forløb, og som er din kontakt-

person. Vores coaches har vidt for-

skellige faglige baggrunde, men 

fælles for dem alle er, at de fokuse-

rer på at sætte dig i centrum for for-

løbet, og at de arbejder med et be-

skæftigelsesrettet perspektiv. Vi 

forsøger altid at matche vores coa-

ches med dine behov.  
 

OPSTART AF FORLØB 

Det er din sagsbehandler i Aarhus 

Kommune, der henviser dig til et 

forløb hos os. Vi tager imod dig i 

vores lokaler på det tidspunkt, som 

I aftaler.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FREMMØDE OG AFBUD 

Vi forventer selvfølgelig, at du mø-

der til aftalte aktiviteter. Ved afbud 

skal du give telefonisk besked til 

din kontaktperson i Falck Health-

care senest kl. 8 samme dag. Hvis 

du lægger en besked på telefons-

varen, skal du huske at oplyse for-

navn og efternavn. Det er ikke gyl-

digt at sende en SMS som afbud. 

 

Har du spørgsmål til forløbet, er du  

meget velkommen til at kontakte 

os. 

 

Vi glæder os til at møde dig! 

 

Vi har lavet en video af vores for-

løb, som du kan tilgå via dette link: 

https://vimeo.com/583754711/ec-

cbc3a663 
 

 

FORLØBETS INDHOLD 

Hvert forløb tager udgangspunkt i dine 

behov og din samlede plan. Vores mål 

er at hjælpe dig bedst muligt videre. 

 

Vi er et trygt og udviklende fællesskab 

og du vil møde andre unge, der også 

søger deres næste skridt. Vi vægter so-

cialt sammenhold og fælles oplevelser. 

 

Vi vil også introducere dig for nye mu-

ligheder gennem besøg på arbejdsplad-

ser og uddannelsesinstitutioner. Din til-

knyttede ungecoach vil hjælpe dig med 

at sætte retning på dine drømme og 

mål og give dig viden og redskaber til at 

forfølge dem.  

 

For at vi sammen kan lykkes, er det af-

gørende, at du er eksperten i dit eget 

liv. Hvis du vil, kan vi hjælpe dig med at 

udfolde dit potentiale og nå dine mål. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F583754711%2Feccbc3a663&data=04%7C01%7CSvend.Brondum%40falck.dk%7C36f9866113224aa6215708d958bc3c1a%7Cb131966a20684b91aeab577ed32cecd1%7C0%7C0%7C637638387743062095%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKtbdw%2BKJBOFQ%2FFl3UU3NlXmQxXXVptnz%2BKSVQ57rBQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F583754711%2Feccbc3a663&data=04%7C01%7CSvend.Brondum%40falck.dk%7C36f9866113224aa6215708d958bc3c1a%7Cb131966a20684b91aeab577ed32cecd1%7C0%7C0%7C637638387743062095%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SKtbdw%2BKJBOFQ%2FFl3UU3NlXmQxXXVptnz%2BKSVQ57rBQ%3D&reserved=0


 

 

 

Mødested: 
 
Falck Healthcare 
Magrethepladsen 3, niveau 2 
8000 Aarhus C 
 
Afdelingsmail: 
Aarhus@quickcare.falck.dk 
 
Kontaktpersoner: 

Alicja Gammelgaard  
Afdelingsleder  
Tlf.: 29 87 43 34 

 

 
 
Tommas Kolding 
Ungecoach 
Tlf.: 29 31 63 82 

 

 

 

 

      
Falck Healthcare A/S 
Sydhavnsgade 18  
2450 Copenhagen SV 
CVR nr: 16165948 
 
Telefon +45 40 77 80 16 
Quickcare.dk 
 

 


