
Da Laura kom til Danmark drømte 

hun om at få et job. Med støtte fra sin 

karrierekonsulent i Servisio Roskilde 

er den drøm gået i opfyldelse. Nu 

håber hun på at, kunne bidrage til 

det danske arbejdsmarked, i lang tid 

fremover. I denne artikel fortæller 

Laura og hendes karrierekonsulent 

Avina om deres fælles indsats for at 

få Laura i arbejde.

SPROGLIGE UDFORDRINGER
Da Laura startede sit 12 ugers forløb 

hos Servisio var det særligt det dan-

ske sprog hun kæmpede med. Avina 

lægger ud og fortæller: “I Lauras 

tilfælde kunne jeg straks høre, at hun 

havde brug for støtte og opbakning 

omkring hendes sproglige udfordrin-

ger. Det har været vigtigt at fortælle 

Laura, at hun er dygtig til at tale 

dansk, og at hun er god til at gøre sig 

forståelig.”  Til dette fortæller Laura 

hvordan Avina og hende har haft 

mange gode snakke, som har hjulpet 

hende til at blive bedre til dansk og 

føle sig bedre forberedt til jobsamta-

lerne.

POSITIV ENERGI
Udover den sproglige støtte påpeger 

Laura også fællesskabet som en 

vigtig faktor for hendes udvikling, 

”Især den positive energi som jeg 

blev mødt med hver morgen. Jeg 

følte mig meget velkommen hos 

Servisio, takket være Avina.” Avina 

fortsætter ”Vi har afholdt kaffe-møder 

med de andre borgere, hvor alle kun-

ne danne netværk, og tale om de ting 

der lå på hjertet. Det handler om at 

lytte og skabe tillid. Det er ikke bare 

et jobsøgningskursus. Det er et sted, 

hvor vi sammen finder vejen til målet, 

og vigtigst af alt finder ud af, hvordan 

vi kommer derhen.”

OM AT NÅ SINE MÅL
Spørger man Laura, hvad det vigtig-

ste ved jobsøgningskurset hos Servi-

sio har været, er hun ikke et sekund 

i tvivl: ”Avina var virkelig god til at 

behandle os som individer og kon-

centrerede sig om vores individuelle 

problemer og hjalp os med at opnå 

vores egne mål”. Hun fortsætter: ”Avi-

na gav mig rigtig gode råd i forhold 

til, hvordan jeg skal forholde mig til 

arbejdsgiveren. Vi trænede intervie-

ws og gennemgik de forskellige trin i 

samtalen. Hun var virkelig opmærk-

som på mig og mine udfordringer”.

NETWORKING & 
NYE REDSKABER

For Laura ser fremtiden lys ud. Via 

nye jobsøgningsredskaber, networ-

king og sproglige forbedringer har 

hun fået job som Admissions Coordi-

nator hos Presidents Institute. Hertil 

siger Avina rosende: ”Jeg syntes, 

at det er flot at Laura turde bevæge 

sig ind på nye områder, og det har jo 

også givet positive resultater - Lau-

ra skal jo starte i en ny spændende 

virksomhed her på torsdag, hvor 

hun skal prøve kræfter med andre 

arbejdsopgaver, end dem hun er 

vant til.”  Laura selv, siger smilende 

om forløbet i Servisio: ”Det har været 

100% succes!”  Og spørger vi til, 

hvordan hendes fremtid ser ud nu, er 

svaret enkelt: ”Forhåbentlig går jeg 

en dejlig lang karriere i møde her i 

Danmark.” 
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