
RÁÐGJÖF UM STARFSÞRÓUN
Starfsþróun er ætlað að sporna gegn því að einstaklingar staðni í störfum sínum heldur vaxi með þeim verkefnum 
sem fylgja viðkomandi starfi. Náms- og starfsráðgjafar Mímis aðstoða starfsfólk þitt til þess að vera virkir 
þátttakendur í eigin hæfniaukningarferli og opna dyr að ólíkum  leiðum til hæfniaukningar. Ráðgjafar Mímis 
aðstoða starfsfólk við að móta/tileinka sér nýjar aðferðir við að sinna þeim verkefnum sem starfið býður upp á. 
Með ráðgjöfinni reynist fólki auðveldara að koma sér af stað í nám og að velja úr ólíkum leiðum.

RÁÐGJÖF VEGNA ÁHRIFA TÆKNIBREYTINGA Á STÖRF
Mímir býður vinnustöðum upp á þjónustu sem miðar að því að aðstoða þá við að takast á við áhrif 
tæknibreytinga á starfsemi þeirra. Störf ebreytast hratt og sum þeirra munu hverfa á næstu árum. Stjórnendur 
fá ráðgjöf um hvernig þeir geta undirbúið breytingarnar sem fram undan eru og stutt við starfsfólk sitt við 
færniuppbyggingu. Þá fær starfsfólk í umræddum störfum ráðgjöf sem miðast við að veita því stuðning til að 
takast á við breytingarnar. Oftar en ekki er um að ræða starfsfólk sem hefur stutta formlega skólagöngu að baki.

STYRKHÆF FRÆÐSLA OG RÁÐGJÖF
Náms- og starfsráðgjöf hjá Mími er ókeypis fyrir starfsfólk með litla formlega menntun (Fræðslusjóður). 
Starfsmenntasjóðir niðurgreiða fræðslu og ráðgjöf á vinnustöðum. 

VIÐ MÆTUM ÓSKUM ÞÍNUM!
Ráðgjöf og fræðsla Mímis getur hvort sem er farið fram á vinnustaðnum, í Mími og/eða í gegnum 
fjarfundabúnað. 

Fræðsla og ráðgjöf
til vinnustaða og einstaklinga í störfum sem krefjast 
ekki háskólamenntunar er okkar sérsvið.

VIÐ VILJUM HEYRA Í ÞÉR!
Ef þú vilt vita meira geturðu skannað kóðann hér til hliðar eða haft 
samband við Sigríði Dr. Jónsdóttur, sviðsstjóra, í netfangið sigridur@mimir.is.

Mímir-símenntun|Höfðabakka 9, 112 Reykjavík| www.mimir.is|580 1800



STARFSTENGD ÍSLENSKUKENNSLA
Hjá Mími er áralöng reynsla af kennslu af íslensku sem annað mál. Við sérsníðum námskeið að þörfum 
vinnustaða með áherslu á starfstengdan orðaforða og talþjálfun. Lagt er upp með að virkja vinnustaðinn 
til að efla sjálfstraust nemandans í að nota íslensku í starfi. Stöðumat í íslensku er gert í upphafi náms til að 
greina hvar einstaklingur er staddur og tryggja að hann og fyrirtækið fái námskeið við hæfi.

SAMFÉLAGSFRÆÐSLA Á VINNUSTÖÐUM
Sérfræðingar Mímis aðstoða stjórnendur á fjölmenningarlegum vinnustöðum við að leiða starfsfólk af 
ólíkum uppruna saman með það að markmiði að stuðla að sterkri vinnustaðamenningu. Við greinum 
fræðsluþarfir, veitum stjórnendum heildræna ráðgjöf við nálgun ólíkra hópa og bjóðum ýmis námskeið, 
þar á meðal samfélagsfræðslu fyrir fólk af erlendum uppruna um íslenskt samfélag. Þá sérsníðum við 
námskeið að þörfum fyrirtækja þar sem íslenskukennslu og samfélagsfræðslu er fléttað saman, oft samhliða 
starfsþjálfun. 

STYRKHÆF FRÆÐSLA OG RÁÐGJÖF
Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið veitir Mími leyfi og fjárstyrk til að halda íslenskunámskeið fyrir 
útlendinga. Starfsmenntasjóðir niðurgreiða nemendagjöld vegna fræðslu á vinnustöðum.  

Er fjölmenning á 
vinnustaðnum þínum?

„Ég vil þakka 
Mími fyrir frábært 
íslenskunámskeið, 

sérstaklega 
kennaranum 

okkar. Hann gerði 
námið áhugavert, 

skemmtilegt. Íslenska 
er erfitt tungumál en 
með góðri kennslu 
hjá Mími reyndist 

það auðveldara en 
ég hélt.“
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