1 - 1 Mentor Uddannelse
Du får via uddannelsen:
★ Redskaber og værktøjer til 4 og 6 måneders forløb med
enkeltpersoner
★ Værktøjer til at strukturere egne klienter
★ Vejledning og hjælp til at strukturere op til flere forløb af gangen
★ Muligheden for at leve af at hjælpe andre

Hvad kan du efter endt
uddannelse:
Du bliver uddannet til at hjælpe
enkeltpersoner med en mere
struktureret hverdag, højere
selvværd, og mere livsglæde. Her
arbejder vi med unge under
uddannelse, langtidsledige, og
mennesker med diagnoser og
udfordringer i hverdagen, der skal
finde tilbage til en mere normal
tilværelse.

Du vil ret hurtigt blive koblet på en af vores klienter, vi allerede
har i forløb, eller medvirke til opstart af nye, så du får “hands-on”
erfaring fra start. Derfor vil du også ret hurtigt skabe indtægt
sideløbende med din uddannelse.

Oplysninger:
PositiveCenter ApS, Stemannsgade 9c, 2. 8900 Randers C, tlf 4242 9499
kontakt@positivecenter.dk www.positivecenter.dk CVR nr.: 42575089

Praktisk info:
●

Uddannelsen er udviklet af PositiveCenter ApS, og vi bruger udelukkende
egne konsulenter i huset.

●

Vi laver en forventningsafstemning i fællesskab. Derfor skal der
gennemføres et personligt møde (evt. online) inden du kan gå i gang.

●

Du får et bevis på gennemført uddannelse, når du har gennemført
tilfredsstillende. Der er ikke en reel eksamen, men en vurdering.

●

Du må gerne bruge selve uddannelsen uden for PositiveCenter regi, dog
må du ikke videresælge værktøjer og materialer udleveret under
uddannelsen, eller ved efterfølgende opfølgninger.

Hvad får du af ekstra i godteposen:
Hvert år vil du få et opfølgende kursusforløb på en weekend, der som
udgangspunkt er fuldt ud betalt via din uddannelse, hvis du stadig arbejder for
PositiveCenter. Hvis du er ekstern, er selve kurset stadig gratis, men der kan
komme udgifter til forplejning og ophold som egenbetaling.
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