
IDAs Joblinje er en del af Uddannelseslinjen, hvor der er fokus på en virksomhedsrettet indsats.  

Du lærer at finde arbejde!  

 

 

 

  

Dig som vil i job 

Gennem grundigt arbejde med 
værktøjer, som kan lede til 
arbejde, hjælper vi dig til at 
finde et arbejde. 

Du lærer at spotte et arbejde, 
som er noget for dig. 

”At finde arbejde er et 
håndværk – som kan læres” 

CV - værksted 

Hvordan bliver mit CV 

interessant for arbejdsgivere? 

Hvordan sikrer jeg, at chefen 

læser min ansøgning? 

Få svar på dine spørgsmål og 

bliv god til at skrive et 

spændende CV og en 

interessant ansøgning. 

 

”IDA et godt valg for dig, som 

gerne vil sende den gode 

ansøgning afsted.” 

Vejledning og praktik 

IDA tilbyder et målrettet forløb, 

hvor du kan afprøve forskellige 

brancher gennem 

virksomhedspraktik. 

Du lærer at virksomhedspraktik 

kan fungere som et stærkt 

redskab til jobsøgning.  

Virksomhedspraktik kan også 

bruges til afklaring i forhold til 

uddannelse eller branche. 

Du får vejledning i forhold til 

uddannelsesvalg, jobsøgning og 

afklaring mht. praktik 

Og du får støtte og vejledning i 

forhold til din situation generelt 

og personligt. 

 

”Vi synes du er vigtig!” 

 

 

 Forløbet kan kombineres med anden opkvalificering 

 Forløbet er på IDA, og du bliver en vigtig del af højskolefællesskabet 

 Der er mulighed for et øget fokus på sundhed og idræt 

 Du kan deltage i daglige idrætsaktiviteter 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9.00 – 14.00 

Mulighed for gratis morgenmad 8.30 – 9.00 

De fleste dage gratis frokost 

Eksempel på ugeskema herunder 

Idrætsdaghøjskolen IDA, Gøteborg Allé 15, 8200 Aarhus N – Bus 6A og Letbanen går til skolen 

[Margentekster er gode til at fremhæve vigtige punkter i teksten eller til at tilføje ekstra oplysninger som en hurtig 

reference, f.eks. en tidsplan. 

De er som regel placeret til venstre, højre, øverst eller nederst på siden. Men du kan nemt trække dem til en anden 

Infomøde tirsdag kl. 10.30 

IDAA.dk 

info@idaa.dk 

86165977 

Der er løbende optag, hver 

mandag 

 

mailto:info@idaa.dk

