Dine uddannelsesmuligheder mens du er ledig
Til dig som er uddannet laborant
Som laborant er du for højt uddannet til at have ret til seks ugers jobrettet uddannelse.
- Men selvom du ikke har krav på at få uddannelse, er der alligevel muligheder for dig som ønsker
opkvalificering, mens du er ledig.
Det er jobcentret, der bevilger dig kursus/uddannelse, det er derfor vigtigt, at du forbereder dig grundigt
før mødet med jobcentret. Vi har lavet en guide til, hvordan du bedst forbereder dig.
Den regionale uddannelsespulje
Når du er uddannet laborant, har du mulighed for at søge uddannelse eller kurser via den
regionale uddannelsespulje. Den regionale uddannelsespulje er dynamisk og kursuslisten
opdateres en gang om året i april. Listen kan variere fra landsdel til landsdel, da den tager
udgangspunkt i efterspørgslen på det regionale arbejdsmarked.
Der er mange muligheder for at tage kurser via de regionale positivlister – og du behøver ikke
kun at vælge fag inden for dit eget fagområde. Går du med ønske om f.eks. at starte på en
lederuddannelse eller blive god til at programmere, har du også mulighed for det. Det
handler om at gå på opdagelse og se, hvad du kan finde.
Positivlisten, online version, klik her: www.rar-bm.dk.

Forbered dig grundigt
Når du har fundet en uddannelse / kursus, du gerne vil have, kan det være en god ide at søge
lidt mere information om kurset. Du skal begrunde dine uddannelsesønsker overfor
jobcentret – derfor er det en god idé at forberede sig grundigt, før mødet med jobcentret.

Sådan forbereder du dig:
- Hvilke kompetencer mangler du for at få den stilling du ønsker? Find et stillingsopslag,
der beskriver de ønskede kompetencer.
- Er der kompetencer du mangler, som vil udvide antallet af stillinger du vil være
kvalificeret til? F.eks. hvis du har andre kompetencer end din laborantfaglige. Det kunne
være LEAN, projektledelse, programmering eller ledelse.
- Find inspiration i dit netværk. Er der venner, familie eller tidligere kollegaer, der har
taget kursus eller uddannelse, hvor de efterfølgende har fået job?
- Lav evt. en aftale med en virksomhed. Det allerbedste argument for, at du skal have et
kursus er, at du har en aftale om ansættelse efter endt kursus. Derfor skal du ikke holde
dig tilbage for at søge jobs, hvor du ikke har alle de efterspurgte kompetencer i
stillingsopslaget. Hvis du har en aftale skal du medbringe den til mødet i Jobcentret.

Møde med jobcentret
Når du har lavet din research, skal du henvende dig til dit
jobcenter. Det er dem, der bevilger kurset til dig. Medbring
gerne det, du har undersøgt, f.eks. stillingsopslag, aftale med
virksomhed, beskrivelse af kursus osv. Når kurset er bevilget,
bliver det skrevet ind i ”Min Plan” Husk! at du skal tilmelde dig
kurset – kontakt kursusudbyderen for at blive tilmeldt.

