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De 17 kommuner i KKR Sjælland bidrager med historier fra virksomhederne om ledige, der har fået en chance på arbejdsmarkedet

”JEG VED IKKE, HVAD VI SKULLE HAVE GJORT UDEN AZIMA!”
Ordene kommer spontant fra Tom Larsen, leder af børnehaven Pilebo i Solrød Kommune.
Tom henviser til, at de har haft Azima ansat i knap 1½ år i praktik og løntilskud - og indtil
april har de Azima ansat i et vikariat.

Tom og Azima.
”Da Azima startede hos os tilbage i 2015, kunne hun
ikke meget dansk, men det lærte hun hurtigt, fordi
børnene jo bare snakkede til hende”, fortæller Tom.
”Så Azima skrev ordene op i sin lille notesbog og
spurgte sine kolleger, hvad de forskellige ord betød, og
hvordan man stavede det, og på den måde lærte hun
det”, og han fortsætter: ”Hun har reddet mange svære
situationer her. Ud af 42 børn er 10 af dem fra Syrien”.
Tom fortæller, at Azima har hjulpet børnene ved at for
klare sine kolleger, hvad de mente, når de ikke kunne
udtrykke sig på dansk. På den måde har de undgået
mange konflikter. Derudover har Azima kunnet have
dialog med forældrene, så misforståelser er undgået.
”For os har det betydet en enorm tryghed at have Azima
til at hjælpe med børne - og forældresamarbejdet.”
Azima sidder ved siden af Tom og smiler over hele
hovedet. ”Jeg lærer hver dag. Mine kolleger er gode
til at hjælpe mig, og Tom er jo nærmest som en far for
mig, for han hjælper mig med mange ting”, fortæller
Azima. ”Jeg er så glad for at være her, og i weekenden
savner jeg alle børnene” siger hun med et stort smil.
”Det betyder meget for mig, at jeg er ude at arbejde,
for jeg vil gerne gøre som de danske kvinder, der
bidrager til samfundet”, siger Azima. ”I Syrien var det

kun 25 % af kvinderne, der arbejdede. Så dér var det
helt normalt, at jeg gik hjemme og passede børnene og
hjemmet. Men her vil jeg arbejde, for i Danmark er det
normalt, at kvinder arbejder”.
På spørgsmålet om, hvad det har betydet personligt for
Tom, at Azima er ansat hos dem, fortæller han, at han
har fået en større forståelse for flygtninge, og samtidig
lærer han meget om den arabiske kultur.
”Det er det samme de etnisk danske børn får ud af, at
Azima er ansat her, og at nogle af deres venner er fra
Syrien”, fortæller Tom. ”De lærer om andre kulturer
og får en forståelse for, at vi er forskellige, som de
måske ikke ville have lært, inden de starter skole. Og
så betyder det rigtig meget, at Azima ALTID er glad og
smilende.”
Azima griner, ”Jeg kan slet ikke lade være med at være
i godt humør. Hver dag sidder børnene og venter på,
at jeg møder kl. 8.30, og så løber de hen og krammer
mig - det er bare så dejligt. Og jeg håber bare så meget,
at jeg kan blive her, når vikariatet slutter 1. april”.
Vi krydser fingre sammen med hende! AL
Kilde: Azima og Tom, Børnehaven Pilebo i Solrød
Kommune og Jobcenter Solrød.

BOGSTAVSDIAGNOSER ER INGEN HINDRING
HOS BERENDSEN A/S

Lotte og Stefan.
Berendsen er en vaskerivirksomhed, og afdelingen i
Holbæk med 125 medarbejdere har haft stor succes
med at samarbejde med Holbæk Jobcenter om at tage
unge medarbejdere i praktik, der bl.a. har ADHD og
Asperger syndrom.
”Det er en stor del af vores CSR-politik at hjælpe unge
mennesker til en værdifuld tilværelse”, fortæller Lotte
Thorup, Produktionschef hos Berendsen. ”Det startede
for 3 år siden, hvor jobcenterets medarbejder, Bjørn
Michael Schülein, tog kontakt til Berendsen for at høre,
om vi kunne hjælpe nogle motiverede unge, men som
var udfordret af ADHD og Asperger”. Lotte Thorup
fortæller, at hun ikke er uddannet til at tage sig af
personer med udfordringer, men at det er en stor
hjælp, at Bjørn Michael Schülein kommer fast en gang
om ugen på virksomheden og hjælper med alle mulige
problematikker - både i forhold til de udfordrede unge,
men også med andre medarbejdere, der er sygemeldt.
”Han fortjener stor ros”, siger Lotte ”Han er god til
at troppe op samme dag, hvis der opstår akutte pro
blemer”.
Det første unge menneske Berendsen tog i praktik
var Stefan. ”Han kørte med 180 km i timen og var
meget usikker på sig selv og havde derfor brug for
meget faste rammer for at kunne fungere i sit arbejde”,
fortæller Lotte. ”Jeg havde mange samtaler med ham
om, hvordan han kom til at fungere bedst muligt - og
det var små skridt i starten” Hun fortæller videre, at
Stefan var ved at give op, da han kun fik tilbudt 20
timers stilling efter praktikken, men samtalerne med
Lotte hjalp med at fastholde ham, og efter 3 måneder
blev der en stilling ledig på fuld tid.
”Stefan er vokset enormt med opgaven, og i dag har
han ansvaret for at lukke vaskeriet ned, hvilket han

er meget stolt af”, fortæller Lotte. ”Han er også den,
der tager teten i gruppen af medarbejdere på en god
konstruktiv måde”.
Maria har ligesom Stefan ADHD. Hun har været hos
dem i et år, og med massiv støtte fra Lotte og Bjørn,
har hun nu fuldtidsarbejde i Berendsen og er blevet
håndplukket til Cleanroom, der er en specialafdeling.
”Det er Maria superstolt over”, fortæller Lotte.
Michael har Asperger syndrom og er nu ansat i flexjob.
”Michael har vist sig at have en fantastisk sort humor
og er meget ærekær omkring sit arbejde. ”Vi valgte
at ansætte ham, for jeg kunne ikke have det over mit
hjerte, at han ikke skulle blive hos os. Det har så stor
betydning for ham, at han har noget at stå op til hver
dag”. Det var en lang sej kamp for at få lov at ansætte
Michael i flexjob, men den dag det lykkedes vakte det
stor jubel i kantinen hos alle - og ikke mindst hos Lotte
og Michael.
Kollegerne har en stor andel i, at det er lykkedes med
integrationen af de unge mennesker ”Det er vigtigt,
at kollegerne er med på ideen om, at vi skal hjælpe
nogle mennesker, der ellers ikke ville få en chance
på arbejdsmarkedet”, fortæller Lotte. ”Det handler om,
at vi fra starten har været hudløst ærlige omkring
de problemer, de unge mennesker har. Og jeg har
kun stor ros til den måde, kollegerne har håndteret
Stefan, Maria og Michael. De er der bare for dem,
når de har brug for støtte - og det er guld værd”, slutter
Lotte. AL
Kilde: Lotte Thorup, Produktionschef Berendsen
Textil Service A/S i Holbæk. Bjørn Michael Schülein,
koordinator Jobcenter Holbæk.

MIKROLÅNER: DE LYDIGE POTER HOLDER MIG I GANG
Forløbet ”Mikrolån” har givet Lena Grønlund Dahlkvist en ny chance på arbejdsmarkedet.
Hun er nu i gang med at bygge sin virksomhed ”Lydige poter” op, der hjælper hundeejerne
med at skabe en god kontakt.
Hurtigt falder snakken på hundene. Den vigtige træ
ning og hele det sociale liv, der kan være sammen
med andre ejere. Hundene har altid været en stor
del af hendes liv. En del der nu kommer til at fylde
endnu mere, fordi hun er ved at bygge virksomheden
”Lydige poter” op. Her tilbyder hun blandt andet
lydighedstræning og agility - ligesom man kan gå på
hold, hvor man lærer sin hund at være service- eller
cirkushund.
”Uanset hvad hunden skal lære, bruger vi positiv
indlæring. Det vil sige, at vi ignorerer den dårlige
opførsel og belønner den gode,” forklarer Lena Grøn
lund Dahlkvist, der holder til på Sneslevvej i Fugle
bjerg.
På grund af en arbejdsskade i skulderen og en de
pression har hun valgt at tage springet og gøre sin
store interesse til en fuldtidsbeskæftigelse.
Klædt på til at være iværksætter
Lena har deltaget i forløbet ”Mikrolån”, som Center
for Arbejdsmarked i Næstved Kommune står bag.
Et forløb hvor revalideringsparate ledige får under
visning i markedsføring, økonomi, men også i
hvordan de kan tackle nogle af de udfordringer, de
vil møde som selvstændige. Ligesom de får skabt sig
et netværk, fordi de går på hold med andre iværk
sættere, der er i gang med at opbygge vidt forskellige
leveveje.
”Det har været et super forløb med fantastisk støtte,
vejledning og undervisning,” lyder det fra den 32-årige
hundetræner, der tidligere arbejdede som SOSUassistent.
Hundetræning kan være sjovt
Når det halve år med undervisningen er overstået,
har deltagerne et halvt år på revalidering, hvor de
har mulighed for at bygge deres virksomhed op.
”Jeg skulle gerne have hundetræning hver dag for
at holde mit budget. Det er jeg ikke oppe på endnu,”
fortæller Lena, der er uddannet certificeret professionel
instruktør fra Dansk Dyreinstitut og også har arbejdet
som frivillig træner.
Selv har hun fem hunde, og hun er ikke i tvivl om,
hvad hunde og ikke mindst træningen gør for hende.
”De holder mig i gang. Jeg brænder for det og ikke
mindst at vise, hvor godt et samarbejde man rent
faktisk kan få med sin hund.”

Bag om ”Mikrolån”
”Mikrolån” begyndte tilbage i 2015. Forløbet har
Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune
udviklet sammen med Socialt Udviklingscenter
(SUS) og Aarhus Kommune. Mikrolån er et todelt
forløb. De første seks måneder er et såkaldt
forberedelsesforløb, hvor deltagerne får personlige
samtaler, undervisning og faglig sparring om deres
forretningsidé. Derefter følger et seks måneders
etableringsforløb på revalidering, hvor de nye
iværksættere går i gang med at bygge deres
virksomheder op. I fase to har deltagerne mulighed
for at låne op til 50.000 kroner til at etablere deres
egen virksomhed. Hvor stort et beløb, deltagerne
kan låne, afhænger af deres etableringsbudget.
Det er muligt for andre kommuner at købe pladser
på ”Mikrolån”, og det har flere valgt at gøre med
succes.
Kilde: Center for Arbejdsmarked, Næstved Kommune

GHOUSNE FRA SYRIEN VIL IKKE GIVE OP
”Har I nogle fagbøger, jeg kan låne, så jeg kan lære
mere dansk?”. Spørgsmålet kom fra en syrisk kvinde,
der en dag i august 2016 gik ind på Løve Apoteket
i Nykøbing Falster. Apoteker Ole Lystrup Iversen
var nok ikke lige forberedt på dette spørgsmål og på,
at denne dag skulle ændre lidt i hans arbejdsliv - og
Ghousne var heller ikke forberedt på, hvad der derefter
skete. Ghousne og Ole kom i snak, og Ghousne for
klarede, at hun var udddannet farmakonom i Syrien.
Ole gik i baglokalet og fandt en stor stak bøger, som
han gav Ghousne. ”Inden hun forlod Løve Apoteket,
havde jeg tilbudt hende en praktikplads hos os”,
fortæller Ole.
Ghousne smiler, ”Det var den bedste dag i mit liv, siden
jeg kom til Danmark”. Ole fortsætter, ”Første september
2017 starter Ghousne som farmakonomelev hos os.
Lige nu kæmper vi med at få så meget af hendes
uddannelse fra Syrien godkendt, så hun ikke skal tage
den fulde uddannelse igen”. Ghousne håber på det
samme. ”Det er hårdt, at jeg skal tage uddannelsen forfra igen, for jeg vil gerne uddanne mig videre til farma
ceut, og så kommer det til at tage meget lang tid”.
Ghousne fortæller, at hun gerne vil lære dansk endnu
bedre. Hun har boet i Danmark i to år. Hun har bestået
danskprøve 3 og kan læse og forstå meget dansk, men
hun synes, det er svært at udtale. Det vil hun gerne
forbedre - hver dag har hun et mål om at lære 10 nye
ord. Jeg foreslår Ghousne og Ole, at de undersøger
mulighederne for FVU danskundervisning i deres
område.
Ole er meget imponeret over Ghousnes iver og
ihærdighed, ”Hun bad om at få gamle dokumenter fra
Løve Apoteket. Først gav jeg hende 5 sider - og efter
en halv time, havde hun læst dem og ville have flere.
Så gav jeg hende 30 sider, som hun var færdig med
efter et par timer”. Ole fortsætter, ”Ghousne er en
fantastisk medarbejder, hun har et meget behageligt
væsen, og hun møder tidligt, og kaster sig over op
gaverne med det samme. Og man skal lige tænke på,
at så længe hun ikke har fået godkendt uddannelsen,
må hun kun pakke ud og sætte varer på plads. Det er
jo lidt kedeligt arbejde, men Ghousne beklager sig ikke”.
Ole har den indstilling, at vi skal hjælpe de mennesker,
der kommer til landet og har været så meget igennem,

Ghousne og Ole.
”Jeg og kollegerne på apoteket har fået sat livet i
perspektiv, efter at Ghousne er blevet ansat. Forestil
dig, at du skal starte forfra med alting; nyt liv, nyt land,
uddannelse om igen”, siger han tankefuldt og fortsæt
ter, ”Jeg synes, at debatten ofte kører helt af sporet,
for jeg mener, at man skal hjælpe mennesker, der har
brug for en håndsrækning. Det handler om at gøre en
forskel”.
Ghousne afslutter, ”Jeg er så taknemmelig for Ole og
Danmark. Jeg vil gerne være en aktiv borger, det synes
jeg er min opgave”. Da jeg forlader Løve Apoteket i
Nykøbing Falster har livet fået lidt mere perspektiv, og
jeg håber, at Ghousne får merit og når sine drømme
om en høj uddannelse. AL
Kilde: Ole Lystrup Iversen og Ghousne, Løve Apoteket,
Nykøbing Falster og Jobcenter Guldborgsund.

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE - SAMARBEJDE
MELLEM ISS OG JOBCENTER KALUNDBORG
ISS og Kalundborg Jobcenter samarbejder omkring at få ledige flygtninge i job eller uddannelse. Samarbejdet har
efter den nye lovgivning på integrationsområdet nu også stort fokus på at få flere i gang med IGU uddannelsen.
Foreløbig er 12 personer startet.
Læs historien http://sn.dk/Kalundborg/Ny-uddannelse-skal-faa-flygtninge-i-arbejde/artikel/641096

SUPERBRUGSENS SLAGTER ER FULD AF GODE IDEER
OM INTEGRATION
Bo håber, at kunne tage Zhana i slagterlære, når han
kan mere dansk. Og danskundervisningen fik Bo også
en genial idé til. ”Jeg synes, det var helt håbløst, at
danskundervisningen foregår i Holbæk om eftermid
dagen”, fortæller Bo. ”Så jeg kontaktede Charlotte
Niemann, og fortalte, at danskundervisningen kunne
foregå ovenpå SuperBrugsen, hvor der er egnede
lokaler”. Den idé greb Charlotte, så i april flytter
danskundervisningen til Højby, hvor andre 20 andre
flygtninge fra området også deltager.
For Bo handler det meget om, at man behandler alle
andre, som man gerne selv vil behandles. Så det ligger
ham meget på sinde, hvad det er vi byder folk, der
har måttet flygte fra deres hjemland og forlade alt der
er kendt for dem. ”Det er som om systemet bremser
deres muligheder for at integrere sig hurtigt og godt”,
siger Bo. ”At skulle bruge så meget tid på at komme
fra Højby til Holbæk for at lære dansk ved siden af et
arbejde. Det holder ikke, når man også har familie”.

Masoma, Bo og Rhousin.
”Jeg synes, det er synd, at andre virksomheder ikke
har opdaget, at flygtninge er rigtig gode medarbejdere.
De har virkelig en høj arbejdsmoral”, fortæller Bo
Pedersen, slagter i SuperBrugsen i Højby.
”Det startede med en opringning fra Charlotte Niemann,
virksomhedskonsulent i Jobcenter Odsherred”, for
tæller Bo, ”Hun ville gerne lave en aftale med os om
at tage en flygtning i praktik”
Det blev ikke bare til en, men tre flygtninge. ”Masouma
har været her et halvt år, og hun styrer fuldstændig
det varme køkken”, fortæller Bo. ”Jeg fik den idé at
oversætte vores opskrifter til afghansk, så Masouma
kunne lave alle de varme retter”. Masouma ville helst
have haft opskrifterne på dansk, så hun kunne lære
sproget. I det hele taget gør hun, hvad hun kan for at
forstå dansk så meget som muligt. ”Jeg fortæller hende
langsomt, hvad hun skal, og så gentager hun ordene
efter mig”, fortæller Bo. ”Jeg kan se på hende, at hun
har forstået det, og så kører det bare med tilbered
ningen”.
Zhana har i Syrien arbejdet med fødevarer, så det var
nemt at få sat ham ind i arbejdet. Roushin har ikke haft
med fødevarer at gøre tidligere, men hun klarer sig
rigtig godt. ”De er alle sammen arbejdsheste og går til
arbejdet med en iver og motivation, der er fantastisk”,
siger Bo.

For Bo har det sværeste været de fordomme, som
omgivelserne har haft. Et eksempel er, at Masouma
går med tørklæde. ”Jeg har så bare benyttet den
begrundelse, som Masouma selv bruger, nemlig at hun
ikke vil have fedtet hår, når hun står og steger hele
dagen”, fortæller han. Nogle har også været lidt stødt
over, at Zhana og Roushin taler syrisk sammen.
”Men nu har jeg selv arbejdet i udlandet, og ofte var
vi flere danskere, og så talte vi altså også dansk sam
men. Så det ser jeg slet ikke som noget problem”.
Sprogbarrieren er også svær, men de gør alle tre en
stor indsats for at lære og de kører på med arbejdet.
”Det er vigtigt, at du også skriver, at Charlotte Niemann
fra Jobcenter Odsherred har været fantastisk i hele
denne proces”, siger Bo. ”Har jeg fået en god idé,
undersøger Charlotte til bunds, hvordan det kan lade
sig gøre. Eksempelvis at flytte danskundervisningen til
Højby.”
Bo samarbejder med jobcentret om andre borgere,
der har været arbejdsløse længe, og han synes ikke,
der er helt så meget hånd om dem, som der er med
flygtningene. ”Eksempelvis skulle Claus starte i praktik,
men han havde fået det forkerte rejsekort, og så måtte
han bruge en time i arbejdstiden på at ringe til job
centret, fordi han ikke kan ringe til dem udenfor vores
arbejdstid”, fortæller Bo. ”Og det gjorde ham jo meget
nervøs, for det var hans første dag, og han var bange
for, at det ville give mig et dårligt indtryk af ham. Vi
kan simpelthen ikke være bekendt at behandle andre
mennesker sådan”. - Det er tydeligt, at Bo efterlever at
behandle andre, som han gerne selv vil behandles. AL
Kilde: Bo Pedersen, slagter i SuperBrugsen i Højby
og Charlotte Niemann, virksomhedskonsulent,
Jobcenter Odsherred.

VIRKSOMHEDER OG LEDIGE FINDER MELODIEN
GENNEM ROSKILDE JOBCENTER
Julie Lunde var lige blevet ansat i Roskilde Jobcenter, og det var første gang hun skulle
rådgive ledige borgere i jobcentret. To gange om ugen kan jobsøgende komme ind fra
gaden og få sparring af kommunens virksomhedskonsulenter.
Julie mødtes med en langtidsledig kvinde, der tidligere
havde vikarieret i institutioner og udført lettere ren
gøring. Umiddelbart var det lignende jobs, hun gik
efter. Under samtalen finder Julie ud af, at kvinden
faktisk hjælper andre med tyrkisk baggrund med at
tolke i forbindelse med lægebesøg, skolesamtaler
og modtagne breve. Julie forslår derfor kvinden, at
hun bringer de kompetencer i spil, da der er mangel
på tolke. Sammen sender de to ansøgninger af sted,
og inden der er gået en uge har den 50-årige kvin
de fået fast arbejde som tolk. Historien med Julie er
selvfølgelig ikke hverdagskost i Roskilde, men det er
den intensive indsats rettet mod virksomhederne og de
ledige.
Tirsdage og torsdage mellem kl. 8-10 kan ledige møde
op i Roskilde Jobcenter og tale med en virksomheds
konsulent, som kan råde og vejlede dem i forhold til
ordinære jobs, eller hjælpe dem i retning af et minijob,
hvis de er ramt af kontanthjælpsloft og timeregel.

centret for at rådgive ledige borgere. I starten kom
der 0 borgere. Så kom der et par stykker. Og så lidt
flere. Rekorden er 17 borgere på to timer, men typisk
kommer der 6-8 borgere i løbet af de par timer. Indtil
nu har 196 borgere været på besøg.
Minijob-kampagne
Ud over indsatsen rettet mod de ledige, har Roskilde
også stillet skarpt på virksomhederne. Mange virk
somheder er slet ikke klar over, at de kan få gratis
hjælp hos jobcentret. De er måske heller ikke klar
over, at de eksempelvis kan få en medarbejder ansat
i et minijob - i kortere eller længere tid afhængig af
behovet.
Et minijob er typisk et ufaglært arbejde i 8-10 timer om
ugen og kan være alt fra påskehjælp, hjælp på kon
toret eller lageret, lettere rengøring, stille frokost frem,
gøre klar til møder eller andre små opgaver, der kan
klares ved en kort ansættelse.

I starten kom der 0
Idéen med åben rådgivning startede sidste år. I oktober
’16 stiller to virksomhedskonsulenter sig ned i job

Kilde: Roskilde Avis, 2. februar 2017 og Jobcenter
Roskilde.

VIRKSOMHEDSKONSULENTER OG VEU KONSULENTER
BESØGER VIRKSOMHEDER SAMMEN
Der har været talt om det længe, og i Slagelse har man gjort noget konkret ved det: virksomhedskonsulenter
fra jobcentret og VEU-konsulenter tager på fælles besøg på virksomhederne for at hjælpe bedst muligt med de
rekrutterings- og opkvalificeringsønsker virksomhederne har.
Læs om det gode tiltag http://www.slagelse.dk/nyt-og-presse/nyheder/2017/februar/nyt-samarbejde-saetter-virk
somhedernes-behov-i-foerste-raekke
Kilde: Jobcenter Slagelse og www.slagelse.dk februar 2017.

NETVÆRK HJÆLPER SÅRBARE UNGE
I forbindelse med projekt Sunde Unge Sind (SUS) er der startet et netværk, som mødes ca 3 gange om året.
På netværksmødet i starten af januar holdt Zabrina Pedersen, en ung pige fra Kalundborg et oplæg. Her fortalte
hun om hendes samarbejde med hendes sagsbehandler i Jobcentret, og om hvordan hun er kommet til nu at
skulle starte i uddannelse.
Læs http://sn.dk/Holbaek/Netvaerk-hjaelper-saarbare-unge/artikel/626093

BORGMESTER VAR BUSTURS-GUIDE FOR EN DAG
I Slagelse tænker man helt bogstaveligt nye veje for at inspirere højtuddannede ledige til at søge ledige job i
Slagelse. Borgmester Stén Knuth tog vejen fra København til Slagelse med en bus fuld af kandidater, hvis CV
i forvejen var blevet matchet med de ledige stillinger i virksomhederne i Slagelse. Undervejs fortalte han om
fordelene ved at bo og arbejde i Slagelse Kommune.
Læs den gode historie: http://www.vdonline.dk/Korsoer/Ledige-kandidater-moedte-det-lokale-erhverv/artikel/7686
Kilde: www.sn.dk d. 24. januar 2017 og Jobcenter Slagelse.

RAMT AF KONTANTHJÆLPSLOFTET
Kaki Distribution manglede i efteråret 20 medarbejdere til omdeling af aviser om natten. De henvendte sig til
Jobcenter Slagelses Virksomhedsservice. Det lykkedes at finde medarbejderne og 7 af dem kom fra kontant
hjælp. En af dem, Wasel Shejki, havde søgt job længe og var blevet ramt af kontanthjælpsloftet.
Se historien http://sn.dk/Slagelse/Succes-for-langtidsledige/artikel/630059
Kilde: www.sn.dk d. 26. januar 2017 og Jobcenter Slagelse.

DE GODE HISTORIER

VIRKSOMHEDER I SLAGELSE SKABER SMÅJOBS
Mange mennesker har behov for et job, hvor de ikke arbejder fuld tid. I Slagelse deltog 100 virksomheder i
Slagelse Kommunes event om at skabe småjobs - og ved en håndsoprækning viste det sig, at stort set alle
kendte et menneske, der har behov for et job på nedsat tid. Siden januar er der skabt 47 småjobs i Slagelses
virksomheder.
Læs historien http://sn.dk/Slagelse/Virksomheder-skal-skabe-flere-smaajobs/artikel/629617
Kilde: www.sn.dk 24. januar 2017 og Jobcenter Slagelse.

UNGE FLYGTNINGE STARTER 9. KLASSE
PÅ VUC I KALUNDBORG
Til februar starter en ny DSA klasse op på VUC. Det er unge flygtninge, som er nået så langt i deres danskuddan
nelse, at de starter 9. klasse på VUC samtidig med, at de gør det sidste af deres danskuddannelse på Sprogcen
tret færdigt. De vil være 1 1/2 år om at tage 9. klasse på VUC, og de er alle meget motiverede.
I april 2016 startede Jobcentret og VUC den første klasse op med 23 elever, og nu starter et hold mere på 26
elever. http://sn.dk/Kalundborg/Han-digter-paa-dansk/artikel/627210

FASTHOLDELSE OG SOCIALT ANSVAR
GÅR HÅND I HÅND PÅ PLEJEHJEM I SORØ
I Lynge Plejeboliger for demente i Sorø Kommune fik
leder Line Kjærgård Christensen et godt råd fra sin
personaleafdeling, der betød at hun kunne beholde
en dygtig og afholdt medarbejder på trods af en fre
madskridende sygdom. ”Birgitte Holm fik gigt og havde
efterhånden svært ved at klare nogle af de sværere
opgaver”, fortæller Line. ”Jeg ville være ked af at miste
hende, for hun har været hos os i 25 år, så jeg kon
taktede personaleafdelingen. De foreslog en personlig
assistent til Birgitte”. Og valget faldt på Anne- Chris
tine, som de tidligere havde haft i arbejdsprøvning.
”Dengang var jobcentret i tæt samarbejde med os, så
forløbet for Anne blev bedst muligt”, fortæller Birgitte.
”Fra 1. marts er Anne-Christine ordinært ansat, og
for mig er det vigtigt, at hun har oplevelsen af at blive
mødt som enhver anden medarbejder og ikke ”kun”
Birgittes hjælper”. Anne-Christine Olsen fortæller: ”Det
er dejligt at være en del af holdet. Jeg får blandt andet
kurser på lige fod med de andre kolleger”.
Line tager også jævnligt samtaler med Anne-Christine,
hvor hun kan fortælle, hvordan det går med arbejdet.
”Det er ingen hemmelighed, at Anne-Christine har haft
svært ved at finde arbejde, og at hun har været tilmeldt
jobcentret i en lang periode, så det er meget vigtigt, at
vi hjælper hende, det vi kan”, understreger Line. ”Det
er måske små ting, der skal til, men det betyder meget
for Anne-Christine at blive set og værdsat. Den anden
dag fortalte hun mig, at kollegerne havde rost hende
for sit arbejde - hun havde aldrig i sit liv fået ros fra
nogen før og hun er 30 år!”.
Anne-Christine fortæller selv, at hun tilbage i 2012 fik
en depression efter et dødsfald i nærmeste familie.
”Efter dét har det været svært at komme på benene
igen. Jeg føler ikke, at der har været forståelse for min
situation, og jeg har været igennem en del praktikker
og afklaringsforløb”, siger hun stille. ”Nu er jeg endelig
heldig at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
På Lynge Plejeboliger bliver jeg mødt som den, jeg er.
Line er som leder god til at vise omsorg og vise medar
bejderne, hvordan vi skal være overfor hinanden. Det
tager mange konflikter i opløbet”.
Det går godt med Anne-Christine som Birgittes per
sonlige assistent. ”Faktisk går det så godt, at Birgitte
slet ikke kan forstå, hvordan hun har kunnet undvære
hjælpen”, fortæller Line. ”Det bedste ved det hele er to
gevinster”, udtaler Line, ”at vi kunne beholde Birgitte,
og hun kan fortsætte med at arbejde på fuld tid og at vi
har fået en god ny kollega i Anne-Christine, som pas
ser så godt ind på Lynge Plejeboliger, og som er vellidt
af kolleger og beboere”. Line fortæller, at Anne-Chris

Line Kjærgård Christensen,
Anne-Christine Olsen og
Birgitte Holm.
tine er en gevinst for Lynge Plejeboliger og hun og
Birgitte er blevet som yin og yan - et solidt og godt
makkerpar, der begge blomstrer på ny. Anne-Christine
er rigtig glad for samarbejdet med Birgitte. ”Heldigvis
passer kemien mellem Birgitte og jeg, og vi er gode til
at læse hinanden og snakke sammen”.
”Vi har en social forpligtelse til at hjælpe mennesker,
der har brug for at vende tilbage til arbejdsmarkedet,
men vi er et lille sted med 17 ansatte og 15 beboere,
så vi har ikke kapacitet til at have mange i praktik på
én gang. Det kræver ekstra ressourcer at støtte op
om personer, der ikke har været på arbejdsmarkedet
længe”, fortæller Line. Hun kunne godt tænke sig, at
der var mere opfølgning fra jobcentret på de enkelte
borgere undervejs i forløbet, så de føler sig støttet
og hørt. ”Jeg ved godt, at jobcentret har travlt, så jeg
har taget ansvaret på mig og arrangerer møderne”,
fortæller Line. ”Og de er altid imødekommende og
kommer til mine møder”.
”Lynge Plejeboliger er blevet min redning. Jeg troede
aldrig, at jeg skulle komme dertil, hvor jeg er glad, når
jeg skal på arbejde. Det betyder alt med et godt arbejd
smiljø”, slutter Anne-Christine. AL
Kilde: Line Kjærgård Christensen, leder af Lynge
Plejeboliger, Anne-Christine Olsen, personlig assistent,
Birgitte Holm og Jobcenter Sorø
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DE GODE HISTORIER
FRA SAMARBEJDET MELLEM VIRKSOMHEDER OG JOBCENTRE

DECEMBER 2016

De 17 kommuner i KKR Sjælland bidrager med historier fra virksomhederne om ledige, der har fået en chance på arbejdsmarkedet

‘DE GODE HISTORIER’
ØNSKER EN RIGTIG
GLÆDELIG JUL

KOMMUNER HAR SUCCES MED AT REKRUTTERE
PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER
Til næsten halvdelen af de ordinære job i virksomheder, som de 17 kommuner i
KKR Sjælland rekrutterer til, kommer der kandidater fra en anden kommune end dér,
hvor arbejdspladsen ligger. Det er et resultat af et nyt fælles rekrutteringssamarbejde,
som kommunerne i sjællandsre-gionen etablerede først på året.
Der er for alvor kommet gang i samarbejdet mellem
de sjællandske kom-muner om at rekruttere den rette
arbejdskraft til virksomhederne i området. Til hele
46 procent af de job, som kommunerne formidler til
virksomheder, findes kandidater til jobbet fra en anden
kommune end den, hvor arbejdspladsen ligger. Det
viser en rundspørge, som Kommunekontaktråd (KKR)
Sjælland har gennemført til jobcentrene i regionens
17 kommuner på bag-grund af de job, der er blevet
formidlet i en periode på tre uger i september.
I alt har kommunerne i de tre uger formidlet 486
ordinære job, og til 222 af dem har kommunen fundet
kandidater fra andre kommuner. Det glæder Niels
Hörup, formand for KKR Sjælland og borgmester
i Solrød Kommune, som mener, at resultatet er en
direkte udløber af, at kommunerne i KKR Sjælland
først på året i fællesskab etablerede Jobcentrenes
Rekrutteringsservice Sjælland (JRS).
”I KKR Sjælland har vi meget fokus på samarbejde på
tværs af jobcentrene om rekruttering. Hovedtanken
er ganske simpelt, at vi skal finde den bedst mulige
kandidat til virksomhederne. Det handler om at give
virksomhederne det bedste afsæt for at skabe vækst
og udvikling, og dermed understøtter vi udviklingen i
samfundet. Der er selvfølgelig mange udfordringer på

områ-det, og derfor er det meget positivt, at et nystartet
samarbejde allerede nu viser så stor effekt” siger Niels
Hörup.
Samarbejder også over regionsgrænsen
Også Knud Erik Hansen, næstformand for KKR Sjælland og borgmester i Faxe Kommune, glæder sig over
det udbredte samarbejde mellem kommu-nerne.
”Rundspørgen til jobcentrene viser, at vi både er gode
til at arbejde på tværs af kommunerne i regionen og
hen over regionsgrænsen. Jobcentrenes Rekrutterings
service Sjælland er et helt enkelt samarbejde med
fokus på hurtig og god service til virksomheder, og hvor
kontakten til virksomhederne stadig er lokalt forankret”
siger Knud Erik Hansen.
Mange virksomheder ønsker den tætte kontakt til det
lokale jobcenter i de-res egen kommune, og det er ikke
ændret med samarbejdet. Men når en virksomhed nu
henvender sig til et jobcenter i region Sjælland, har man
via samarbejdet automatisk adgang til ledige i alle
jobcentre i regionen. I nogle tilfælde er det også kandidater i hovedstadsområdet, som besætter de ledige
jobs i region Sjælland. Det skyldes, at Jobcentrenes
Rekrutterings-service Sjælland også samarbejder med
Hovedstadens og Nordsjællands Rekrutteringsservice.

”DE BURDE FÅ EN PRIS!”
”Vi kunne heller ikke have gjort dette uden min svigerfar, Kåre Clausen” fortæller Maja Clausen ”Han har fra
starten, da vi fik ideen om at hjælpe flygtninge ind på
arbejdsmarkedet, taget opgaven på sig med et kæmpe
engagement” Maja fortsætter; ” Kåre har dem med
rundt i bilen til kunder og samtidig med at de lærer om
jobbets opgaver, lærer han dem om det danske samfund og den danske arbejdskultur”.
Til spørgsmålet om det er svært som lille virksomhed at
ansætte en flygtning, siger Maja Clausen: ”Mange tror,
at når man er en lille virksomhed, kan man ikke løfte
opgaven, men det er helt forkert. Alle virksomheder
burde få indblik i den berigelse det er at ansætte
en flygtning, der har den rette indstilling til at arbejde.
Hawar er så dedikeret og taknemmelig, så han vil
knokle hårdt for chefen. Og vi er taknemmelige for,
at han har den indstilling, derfor er han også blevet
fastansat, for vi kan simpelthen ikke undvære ham og
hans indsats”.
Om der er priser på vej til Crisolida Knudsen og Kåre
Clausen må tiden vise - Maja Clausen sætter i hvert
fald meget stor pris på begge personer, der har gjort
det nemt og muligt at ansætte Hawar. AL
Kilde: Maja Clausen, Kastrup Gulve og Crisolida
Knudsen, Jobcenter Solrød.

Dette udtaler Maja Clausen, administrerende direktør
i familievirksomheden Kastrup Gulve, om to personer,
der har fået integration af flygtninge på virksomheden
til at lykkes. Den ene person er virksomhedskonsulent
i Solrød Jobcenter, Crisolida Knudsen og den anden er
Majas svigerfar, Kåre Clausen, der er ansat i virksomheden.
”Crisolida har bare den helt rette indstilling til at ser
vicere virksomheder” fortæller Maja Clausen ”Hun er
hurtig, effektiv og følger op på, om det går godt. Et
godt eksempel var, da jeg en dag havde brug for en
mand den kommende dag til en opgave. Jeg ringede
kl. 14, kl. 15 havde hun fundet en kandidat, og kl. 16
stod hun i min indkørsel med papirerne, der skulle
skrives under. Det er da perfekt service”.
Crisolida har desuden været tovholder på processen
med ansættelsen og opfølgning af Hawar Jamil Sadon.
Undervejs har der været afholdt samtaler for at komme
omkring de udfordringer Hawar havde. ”Det var på
et tidspunkt vigtigt for virksomheden, at Hawar fik et
kørekort, så han selv kunne køre rundt til kunderne”
fortæller Crisolida ”Vi som kommune vurderede, at det
var en god investering at bevilge Hawar kørekort, så
han kunne fastholde jobbet”. Bevilling af penge til et
kørekort var en god investering, for d. 1.10.2016
blev Hawar ordinært ansat i virksomheden efter en
løntilskudsperiode.

FULD OPBAKNING FRA JOBCENTRET I SOLRØD
BETYDER ALT, NÅR FLYGTNINGE SKAL ANSÆTTES
I DAPOFA
Janet Baun fra Dapofa i Havdrup har mange års
erfaring med at ansætte flygtninge i virksomheden,
der producerer emballage til industrien og har 17 med
arbejdere ansat. ”Vi har fuld opbakning fra jobcentret
i Solrød, og det betyder, at vi gider at gøre det” konstaterer hun. ”De hjælper med det samme, hvis der blot
er det mindste problem. Vi havde eksempelvis nogle,
der ikke dukkede op, og det tog de sig af med det
samme og ringede til borgerne”.
For Dapofa er det vigtigt, at de kan få støtten fra job
centret. ”Vi har svært ved at rekruttere arbejdskraft,
fordi det er ufaglært produktionsarbejde” fortæller Janet
Baun ”Derfor har vi for en del år siden valgt at lægge
et stykke arbejde i at få flygtninge ansat, og det har i
de fleste tilfælde fungeret fint”. På den måde hjælper
de både flygtninge ud i arbejde, og de hjælper også sig
selv med at få stabil arbejdskraft.

”Farouh er rigtig sød og en god medarbejder. Han gør
også meget for at lære dansk, og det er vigtigt på en
arbejdsplads, at man kan forstå ordrer” siger Janet,
der selv gør meget for at hjælpe medarbejderne med
praktiske og private ting. Hun sidder klar, hvis de skal
have udfyldt eksempelvis pensionspapirer, hvis der er
spørgsmål om bank og andet praktisk. Da Farouh fik
sin familie til Danmark i oktober, hjalp Dapofa ved at
give ham en uge fri til at få dem godt introduceret til de
nye omgivelser. ”Det var godt at se, hvordan Farouh
blev endnu gladere, efter at han fik sin familie hertil, det
betyder meget for ham” slutter Janet Baun. AL
Kilde: Janet Baun, Dapofa og Jobcenter Solrød.

For Dapofa er vigtigt, at jobcentret bevilger en tolk
til starten af forløbet. ”Vi anser dem som ansatte i
virksomheden, og derfor skal de lære om arbejdsplads
kultur fra starten” fortæller Janet Baun ”Vi har oplevet,
at nogle ikke helt har forstået, at man møder til tiden,
ringer når man er syg og at man beder om fri, når man
skal til læge, så vi valgte at bede om tolk i starten af
forløbet, så vi undervejs kan slippe for de fleste misforståelser”.
Syriske Farouh på 39 år er netop blev fastansat på
Dapofa. I starten af 2016 kom han i sprogpraktik 2
dage ugentlig på virksomheden og var 3 dage på
sprogskole. ”Efter 3 måneder kunne vi godt forestille
os, at Farouh kunne blive en god medarbejder, så
vi valgte at ansætte ham i løntilskud” fortæller Janet
Baun ”Vi lagde dog meget vægt på, at han fortsatte
sin sprogundervisning, så det følger han om aftenen
nu, og han kan gøre sig fint forståelig på dansk alle
rede”.

FAST JOB TIL LEON EFTER 16 ÅR SOM LEDIG
For nogle virksomheder er CSR politikken at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. For mange af de ledige
med mange års ledighed bag sig er det vigtigt, at de hjælpes på vej tilbage for ofte har de udfordringer med sig
i bagagen. Læs her om Brian Hyldig fra CH Interfrugt i Slagelse, der fik knækket Leons kode ift. at vende tilbage
til arbejdslivet med en god portion forståelse og indsigt:
https://partnerskab.slagelse.dk/media/10412760/CH-Interfrugt_Artikel_Sjaellandske-261016.pdf
Kilde: Sjællandske og Partnerskab Slagelse, Jobcenter Slagelse.

NÅR DE RETTE KOMPETENCER BETYDER MERE END TIMER
FOR SLAGTER JACOB I KALUNDBORG
”Jeg bruger altid jobcenteret, når jeg søger efter folk”
fortæller Slagter Jacob ”Det fungerer super godt,
fordi de har en professionel indstilling til arbejdet med
virksomhederne. De er meget hurtige til at levere gode
kandidater, fordi de kender vores virksomhed, vores
behov og arbejdsgange” At Slagter Jacob denne gang
ikke fik en medarbejder på fuld tid, fik faktisk åbnet op
for en anden mulighed: ”Betina havde jo alle de helt
rigtige kompetencer” fortæller Slagter Jacob ”Og da hun
kun kan arbejde i flexjob i 20 timer om ugen, fandt vi ud
af, at vi kunne ansætte en elev”. Så nu hjælper Slagter
Jacob både én med fastholdelse på arbejdsmarkedet
og én til at blive uddannet til arbejdsmarkedet.
Men samarbejdet med jobcentret stopper ikke der.
Slagter Jacob har ansat flygtninge i prøvepraktikker,
så de får en forståelse for det danske arbejdsmarked
og den danske kultur. ”Jeg gør det, fordi vi gerne
vil tage et socialt ansvar til at hjælpe denne gruppe
videre til et selvstændigt arbejde, så de kan bidrage til
samfundet”. Det er ikke altid en nem opgave, men kan
Slagter Jacob gøre en lille forskel, gør han det gerne.
Hos Slagter Jacob i Kalundborg går Betina rundt og
er godt glad for sit arbejde. For 6 år siden fik hun i en
alder af 26 år konstateret Sklerose. Hun arbejdede
på det tidspunkt på fuld tid langt fra Kalundborg, men
måtte, efterhånden som årene gik, længere ned i
timeantal. Til sidst var hun nødt til at sige op, fordi den
lange køretur hver dag sled for meget på helbredet.
”Jeg kontaktede min sagsbehandler på jobcentret,
Per Høgsberg, og vi fik en god snak om min situation”
fortæller Betina ”Per havde tilfældigt overhørt på
gangen i jobcentret, at Slagter Jacob ledte efter en
medarbejder på fuld tid, så han opfordrede mig til at
gå forbi med en ansøgning og et CV” Som sagt så
gjort, Betina gik ind i butikken og lagde sin ansøgning,
og efter kun 1½ uges ledighed fik hun et arbejde.

”Jobcentret støtter op omkring vores virksomhed, og vi
får den hjælp, der er behov for” fortæller Slagter Jacob.
Han mener, at jobcentret i Kalundborg har forstået
virksomhedsindsatsen helt rigtigt ”Det er relationerne
os og dem imellem, der betyder noget for os som
virksomhed. At jeg altid kan ringe, og i løbet af ingen
tid har de sendt egnede kandidater, det er helt optimal
virksomhedsservice” slutter Slagter Jacob. AL
På Slagter Jacobs hjemmeside kan du læse mere
om deres historie som slagterbutik: http://www.slagterjacob.dk/om-os/historie
Kilde: Betina Møller Hansen og Jacob Nielsen, Slagter
Jacob i Kalundborg. Per Høgsberg, Jobcenter Kalundborg.

FLYGTNINGE PÅ STEVNS FÅR JOB
I septemberudgaven af ”De gode historier” kunne man læse om, at Store Heddinge Dampvaskeri havde indgået
et samarbejde med Flygtninge-Job Stevns om flygtninge i praktik.
Det har allerede vist sig at være en succes, da de har ansat to flygtninge i løntilskud efter praktikken.
Læs den gode historie her: http://stevns.netavis.nu/store-heddinge-dampvaskeri-faar-flygtninge-job
Kilde: Stevns Netavis og Jobcenter Stevns.

KOLON A/S FIK EN GOD IDÉ

NÅR 225 TIMERS REGLEN
RAMMER, ER DER HJÆLP
AT HENTE
I Faxe Jobcenter arbejder man intensivt for de
borgere, der er omfattet af 225 timers reglen. Det
er vigtigt, at borgerne har en virksomhedskonsulent tilknyttet, der kan følge dem tæt i forhold til de
udfordringer, de har med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Kolon A/S er en succesrig virksomhed beliggende i Osted i Lejre Kommune, der udvikler solide
institutionskøkkener og -inventar til bl.a. skoler
og plejehjem. I mange år har virksomheden haft
samarbejde med det lokale jobcenter, når de har
manglet arbejdskraft. ”Når vi har haft brug for medarbejdere har vi altid kunnet ringe til John Lilleskov
i jobcentret i Lejre” fortæller direktør Frits Jensen.
”Han ved, hvilke typer medarbejdere vi leder efter,
og derfor snakkede vi også med ham, da vi fik ideen
om at hjælpe nogle flygtninge i job” Først blev de to
flygtninge ansat i løntilskud for at blive introduceret
til virksomhedens arbejdsgange og for at afprøve
deres kompetencer. ”For os var et af kriterierne, at
de skulle kunne lidt dansk, da vi giver information
om næste produktionsled på dansk” fortæller Frits
Jensen ”Og det har fungeret fint. Vores medarbejdere har taget godt imod dem, og hjælper dem også
med sproget, hvis det kniber” han fortsætter ”De har
også den helt rette indstilling, de arbejder godt, er
motiverede og effektive, og så er der ingen brok”.
Efter 3 måneders løntilskud er begge nu ansat på
ordinære vilkår, og Frits Jensen er godt tilfredse
med dem og med samarbejdet med Lejre Jobcenter.
”Hvis jeg har spørgsmål, kan jeg altid ringe til John
Lilleskov, og det er godt at have én person, der står
klar med hjælp i jobcentret” slutter Frits Jensen. AL
Kilde: Direktør Frits Jensen, Kolon A/S og Jobcenter
Lejre.

FLYGTNING PÅ STEVNS
HAR FÅET DRØMMEJOB
Vi har i de første to nyhedsbreve kunne læse om
Noah på Stevns, der arbejder på Rødvig bådeværft.
Nu er Noah kommet videre på arbejdsmarkedet.

Mange har ikke troen på, at de har en værdi på
arbejdsmarkedet, fordi det er for lang tid siden, de
sidst har haft et arbejde. De har brug for hjælp til at
tage kontakt til virksomhederne, fordi det kan være
meget grænseoverskridende at skulle sælge sig
selv. Virksomhedskonsulenten har desuden funktion som en mentor, som borgeren kan snakke med
om de problemer, de oplever, når de starter på et
arbejde. De bliver fulgt tæt, så fastholdelse i jobbet
bliver muligt.
Et godt eksempel er en aktivitetsparat borger, som
har været på kontanthjælp i en længere årrække. Hun bliver henvist til MV-karriere, som Faxe
Kommune benytter i indsatsen, og sammen med
konsulenten, finder de et rengøringsjob i Næstved
i 5 timer om ugen. Borgeren er meget tilfreds med
rengøringsjobbet, og øger antal timer til 8 om ugen,
fordelt på 2 dage. Desværre bliver borgeren syg
med kræft i efteråret 2016, men fastholder sit job på
trods af en del besøg på sygehuset. Hun er erklæret
rask igen, og fortsætter sit job. Der arbejdes med
at motivere borgeren til at finde flere timer inden for
rengøringsbranchen. AL
Kilde: Jobcenter Faxe.

VIRKSOMHEDER I KØGE
OG PÅ STEVNS FÅR ÉN
INDGANG TIL KOMMUNERNES
VIRKSOMHEDSSERVICE
Køge og Stevns har slået deres virksomhedsservice
sammen til en enhed, der skal servicere virksomheder med mere end 5 medarbejdere.
Læs om det spændende tiltag her:

Læs fortsættelsen her:

http://www.tv2lorry.dk/artikel/koege-og-stevns-gaarsammen-skaffer-ansatte-til-virksomheder

http://stevns.netavis.nu/flygtning-har-faaet-droemmejobbet-paa-stevns

Kilde: TV2 Lorry, Jobcenter Køge og Jobcenter Stevns.

Kilde: Stevns Netavis og Jobcenter Stevns.

KURSER KAN BETYDE FAST ARBEJDE

For Susanne Kullmann Andersen fra Odsherred var
det en lang ørkenvandring for at komme i job. I 2010
blev hun fyret som teknisk assistent, da byggebranchen var hårdt ramt af krisen. 5 år skulle der gå,
før det endelig lykkedes at komme i det helt rigtige
arbejde. Men udviklingen indenfor tegning af bygninger
går lynende stærkt, så det var nødvendigt for Susanne
at få to kurser, inden hun kunne starte hos Schou
Birkendorf Arkitekter i Holbæk.
”Jeg havde spurgt flere gange, om jeg kunne få kurser,
der kunne opkvalificere mig til et job, da mine kompetencer var forældede”, fortæller Susanne. ”Men der var
ingen job at søge i mange år, så jobcentret ville ikke
betale et kursus, når der ikke var udsigt til et job”.
Men i 2015 skete der endelig noget. Odsherred Kommune skulle have udført en omfattende tegneopgave af
alle offentlige bygninger ift. deres digitaliseringsstrategi
og Schou Birkendorf Arkitekter i Holbæk vandt udbuddet.
”Det var vores held, at vi kunne få Susanne i først virksomhedspraktik og derefter løntilskud, så vi havde et
par ekstra hænder til den opgave”, fortæller Ole Schou.
”I 2013 valgte firmaet at bruge et nyt tegnesystem
kaldet REVIT, og det var vigtigt, at Susanne fik kurser i
dette system, inden hun startede”.

Han anser Susanne for at være godt på vej til at blive
ekspert i dette program - og hun har kolleger omkring
sig på tegnestuen, der kan lære hende brugen af
REVIT og BIM-teknologi.
”Susanne er blevet fastansat, men havde vi ikke kunnet
det, er der ingen tvivl om, at hun havde stået med rigtig
gode kort på hånden med den erfaring, hun har fået
igennem et år med REVIT, idet alle virksomheder på
ingen tid har fået øjnene op for dette system”, siger
Ole Schou. ”Uddannelse og opkvalificerende kurser for
de langtidsledige er det helt rigtige at gøre - det er en
investering i fremtiden”.
Susanne fortæller: ”Teknisk Landsforbund mener, at
der meget hurtigt kommer til at mangle faglærte folk
med en teknisk uddannelse inden for teknisk designer/
bygningskonstruktør, så det er vigtigt, at få motiveret og
uddannet folk i den retning”.
I Schou Birkendorf Arkitekter har de investeret i frem
tiden til glæde for alle. AL

Kilde: Susanne Kullmann Andersen og Ole Schou,
Schou Birkendorf Arkitekter og Jobcenter Odsherred.

DE GODE HISTORIER

MED HJERTET PÅ RETTE STED
Card Group i Karlslunde har modtaget Greve Kommunes nye CSR pris - og det er der flere
rigtig god grunde til, og den ene grund hedder Vivi.
oplevelse, når de er i praktik hos os”. Det er tydeligt,
at Vivi og Card Group har en god fornemmelse for de
forskellige udfordringer, den enkelte har - og tager sig
af hver enkelt medarbejder efter det.

”Vivi er utrolig til at tage imod nye mennesker, og især
vores ledige med udfordringer kommer altid styrket
ud af at forløb på virksomheden”, fortæller Ninette
Teilmann, virksomhedskonsulent i Jobcenter Greve.
”Vivi hjælper folk i forløb udover det, som kan forventes
af en arbejdsgiver, og hun er en gave til vores ledige
og sådan et fantastisk menneske”.
Og chefen er ligeledes årsag til, at de har fået prisen:
”Karsten er på samme måde rummelig og åben for at
hjælpe, hvor virksomheden kan”, fortsætter Ninette
Teilmann.
At de gør noget ekstra for medarbejderne handler
blandt andet om, at de har hjulpet medarbejdere med
at flytte samt praktiske ting for en flygtning, der lige var
kommet til Danmark.
Vi (red.) har ringet Vivi op for at høre, hvad hun og
Card Group gør for de ledige, der kæmper med
forskellige udfordringer: ”Vi er en lille virksomhed, der
tager imod folk, som har brug for at få bygget deres
selvtillid op” fortæller Vivi. ”Et lille sted som dette,
er trygt for dem, og det er vigtigt, at de får en god

Card Group har eksempelvis en ung fyr ansat i skånejob 2 dage om ugen. ”Vi har en fast aftale om, at jeg
ringer til ham om morgenen for at høre, hvordan han
har det”, fortæller Vivi. ”Hvis han ikke har det godt, så
henter jeg ham derhjemme, 9 km herfra, og kører ham
hjem igen efter arbejde. Andre dage kan han selv tage
herhen. Han har været i virksomheden i 4 år, og han
hører bare til hos os”.
Derudover har de en medarbejder i flexjob i 15 timer
og en ung i STU forløb en dag om ugen. ”I starten
da vores STU-elev kom, turde hun ikke sige noget”,
fortæller Vivi ”Nu er det fantastisk at høre, hvordan hun
sidder til frokost og fortæller løs”.
Card Group tager også flygtninge i sprogpraktik, så de
får hjulpet mange til muligheden for at få en tilknytning
til arbejdsmarkedet.
”Jobcentret er gode til at tage os som virksomhed
seriøst. Hvis vi har nogle spørgsmål eller problemer,
løser de dem med det samme, så samarbejdet med
dem fungerer rigtig godt”, slutter Vivi.
Man kan godt forstå, at Card Group har fået en CSRpris - og man kan kun sætte pris på de virksomheder
og medarbejdere med hjertet på rette sted, der gør en
forskel for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. AL
Kilde: Vivi og Karsten, Card Group Danmark og Ninette
Teilmann, Jobcenter Greve.

FORRETNINGSUDVIKLING I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN
40 bygge- og anlægsvirksomheder i Region Sjælland er i disse måneder i gang med
at udvikle deres forretning.
Projektet AiRS (Anlægsinvesteringer i Region Sjælland) er et tilbud til bygge- og anlægsvirksomheder i Region Sjælland, der ønsker at udvikle deres
forretning og stå stærkere i udbuddene af bygge- og anlægsprojekter.
Projektet løber over 2 år og inkluderer tre workshopdage, løbende sparring
og rådgivningsmøder. Formålet er at give virksomhederne indblik i de krav,
der stilles til leverandører til de store bygge- og anlægsprojekter, og gennem
et målrettet, skræddersyet rådgivningsforløb arbejder virksomhederne med
at styrke deres synlighed og kvalifikationer over for potentielle kunder.
Sammen med Business LF har AiRS bl.a. været medvirkende til, at virksomheder på Lolland-Falster har vundet
ordrer for 7,5 millioner (Kilde Business LF: http://businesslf.dk/nyheder/fokus-paa-udbud-er-millioner-vaerd/)
Projektet AiRS er finansieret af Vækstforum Sjælland og forankret i Væksthus Sjælland.
Kilde: Maria Louise Tan Nielsen, projektleder Væksthus Sjælland.

EN SLAGTER MED PLADS TIL ALLE

Hos slagter Henrik i Dianalund er der højt til loftet.
Henrik Jørgensen har 8 ansatte, og har man kompe
tencerne, er der plads til én, også selvom der skal
tages hensyn.
Derfor har Henrik Jørgensen haft kontakt til jobcentret i
forhold til rekruttering i alle de år, han har haft slagterforretning. ”Det er vigtigt at hjælpe, hvor man kan”,
fortæller han ”Selvom der skal tages særligt hensyn til
nogle af mine medarbejdere, så har det værdi for mig,
uanset hvor meget arbejde de kan lægge her”.
Kenneth Rimpler er uddannet slagter og har igennem
mange år haft slid i ryggen. I en trafikulykke i 2011 fik
han whip-lash, hvilket forøgede hans smerter. Han flyttede til Sorø kommune i sommeren 2015 og blev tilknyttet smerteklinikken. Jobcentret i Sorø har fra starten
fulgt Kenneths forløb, ”Det var rart, at jobcentret havde
forståelse for, at jeg skulle fredes i en periode med
hensyn til jobsøgning”, siger Kenneth. ”Jeg kunne ikke
håndtere mine smerter i en lang periode og lå hver dag
for nedrullede gardiner”. Efter forløbet på smerteklinikken fik Kenneth det så godt, at han kunne begynde at
se sig om efter et arbejde. Han fik via venner kontakt til
Slagter Henrik i Dianalund og gik forbi ham for at høre,
om han kunne komme i praktik i en periode. De to fik

hurtigt lavet en aftale, og jobcentrets medarbejder kom
forbi forretningen for at få ordnet papirerne.
”Det gik heldigvis godt, og jeg arbejder nu i et flexjob
3 dage om ugen og har fri i 2 dage, hvor jeg kan hvile
mig” fortæller Kenneth. ”Det er rart at opleve en chef,
der tager hensyn til én. For i denne branche kan der
være langt imellem chefer, der har forståelse for, at
man er ramt af smerter”.
”Jeg er rigtig glad for Kenneth”, fortæller Henrik. ”Han
er i godt humør, og han laver heldigvis et godt og pænt
stykke arbejde, derfor har jeg også valgt at ansætte
ham i flexjob. Vi sørger for at tage hensyn til ham, for
han skal helst blive i jobbet”. I en branche med mangel
på folk er Kenneth en gevinst for Slagter Henrik, der i
øvrigt også har to elever. ”Jeg står og mangler en fuldtidsmedarbejder, der kan være min højre hånd, men der
går et par år, før min søn er færdigudlært og klar til at
tage lidt over fra mig, så jeg modtager gerne henvendelser fra dygtige slagtere”. Og der er ingen tvivl om,
at Slagter Henrik er en god arbejdsplads at være ansat
på. AL
Kilde: Kenneth Rimpler og Henrik Jørgensen,
Henrik Slagter i Dianalund og Jobcenter Sorø.

DE GODE HISTORIER

SÅRBARE UNGE GØR EN FORSKEL I VIRKSOMHEDERNE
Behovet for faglært arbejdskraft stiger. Center for Arbejdsmarked driver derfor et projekt
sammen med lokale virksomheder, der skal vise de sårbare unge i Næstved Kommune,
at der er brug for dem på arbejdspladserne.
De er uddannelsesparate, de er under 30 år, og en
del af dem har et håndværksfagligt grundforløb.

Han har haft to i praktik - den ene endte han med at
ansætte.

Til gengæld mangler de en læreplads, et job, en rollemodel og en støtte i at være på arbejdsmarkedet.

”Jeg ser det som en investering i fremtiden. Jeg vil
derfor gerne gøre en ekstra indsats, fordi jeg på sigt
kan få en god medarbejder, der er stabil og gør sit
arbejde”.

Et nyt ungeprojekt i Center for Arbejdsmarked (CAM)
i Næstved Kommune hjælper de unge videre, der for
eksempel har ADHD, haft et misbrug, været i fængsel
og i det hele taget mangler troen på, at de kan bidrage
med noget.
”Denne gruppe af unge har brug for ekstra hjælp.
De har stået tilbage, da mange af deres jævnaldrende selv fandt et job eller en læreplads. Flere af dem
har gentagende gange oplevet at få afslag på deres
ansøgninger, ligesom de kan have udfordringer i forhold til at møde til tiden, være vedholdende og kunne
begå sig på en arbejdsplads” fortæller projektleder og
certificeret coach Diana Svensson.
Gode medarbejdere og en investering i fremtiden
Diana Svensson er tovholder på projektet, som 55
unge siden marts i år har været en del af. 55 unge
hun har fulgt tæt ved at holde personlige samtaler,
tage med dem ud i virksomhederne, sørge for at de
møder til tiden og løbende være med til at løse de
udfordringer, der opstår.
Indtil videre er 40 procent af de henviste unge kommet
i job eller uddannelse, og det skyldes i særdeleshed
det tætte samarbejde med virksomhederne i projektet.
En af dem er Hans-Christian Madsen, der ejer H.C.
Brolægning i Næstved, og som er glad for at deltage,
fordi det er med til at sikre arbejdskraften fremover.

En meget positiv oplevelse
De unge kandidater bliver sluset ud i fire til 13 ugers
praktikker, som foregår i de virksomheder, der deltager
i projektet. Kandidaten vil her få en af medarbejderne
som mentor. H.C. Brolægning er et lille firma, og der er
det Hans-Christian Madsen, der selv støtter den unge
i hverdagen - i forhold til at planlægge opgaverne og
kunne være en del af en arbejdsplads.
”Indtil videre har det været en meget positiv oplevelse”
siger Hans-Christian.
”Jeg kan ikke forvente det samme, som jeg kan af
andre medarbejdere. Til gengæld er jeg med til at ruste
et ungt menneske, der har en mulighed for at blive
selvstændig og komme ud på arbejdsmarkedet”.
Og det er netop den relation, der særligt hjælper den
unge:
”Det er interaktionen med mentoren på arbejdspladsen, som langsomt skaber troen på egne evner.
I et længerevarende praktikforløb ser de, at det de
kan bidrage og skabe værdi for virksomheden” understreger Diana.
Kilde: Center for Arbejdsmarked, Næstved Kommune.

Redaktion: Anette Lyngsø, Jobforum - 42 91 41 51 - anely@odsherred.dk

DE GODE HISTORIER
FRA SAMARBEJDET MELLEM VIRKSOMHEDER OG JOBCENTRE PÅ SJÆLLAND

VERDENS NAVLE I MARIBO
En dag i august tog ”De gode historiers” redaktør på besøg hos Softline A/S for at tage
en snak om deres oplevelser med at ansætte flygtninge med anden baggrund end dansk.
”Det kan du simpelthen ikke være bekendt, at du fik
ham til at vise mig det billede!” siger jeg (redaktør,
Anette Lyngsø) med et stort smil til direktør Finn
Sørensen, fra Softline A/S i Maribo. Finn Sørensen
griner sigende tilbage. 10 minutter tidligere har jeg hilst
på hans medarbejdere, der er flygtet fra Syrien, og en
af dem, Ibrahim Abdo, ankom for 2 år siden til Danmark.
Finn Sørensen bad Ibrahim om at vise mig et billede af
sine 3 smilende skønne børn. ”De sidder i en flygtninge
lejr i Tyrkiet sammen med min kone” fortæller Ibrahim
”Jeg har ikke set dem i 2 år, og jeg håber, at jeg snart
kan få dem til Danmark”. Man skal være gjort af et særligt stof, hvis ikke det rammer bare et lille hjørne af ens
hjerte, og jeg må da også kæmpe med at holde vandet
væk fra øjnene. Og derfor bemærker jeg det over for
Finn Sørensen, for han vidste, at det ville påvirke mig.
”Vi har kontakt med udlændingestyrelsen, fordi vi ikke
kan forstå, hvorfor hans kone og børn ikke kan blive
familiesammenført, når nu han har haft fast arbejde
hos os i et år” fortæller Casper Rasmussen, der er en
af de kolleger på Softline, der hjælper sine efterhånden
mange kolleger med anden etnisk baggrund med alle
mulige spørgsmål og opgaver. Finn Sørensen forsøger
ubemærket at sige til sin medarbejder, at de måske
kan sætte en advokat på - men jeg bemærker, at han
siger det.
Historien illustrerer en ideologi og et værdisæt hos
både direktør og medarbejdere i møbelvirksomheden
Softline. Finn Sørensen oplevede på tæt hold, da
flygtningene begyndte at vandre på motorvejene fra
Rødby Havn i september 2015, for Softline ligger - som

Finn Sørensen siger - i verdens navle i Maribo tæt ved
motorvejen. Og verden byder han indenfor i virksom
heden, for han ser det som virksomhedens opgave,
at være med til at hjælpe flygtninge ind på det danske
arbejdsmarked. 7 medarbejdere med syrisk baggrund
er ansat ud over en fra Sri Lanka og en fra Bosnien,
og for ham er det ligegyldigt om de kan dansk, bare de
er motiverede. Dansk lærer de, mens de arbejder med
deres danske kolleger.
”Jeg er stolt af mine medarbejdere og min driftsleder,
Tommy Nielsen, fordi de hjælper deres nye kolleger
til at blive integreret” fortæller Finn. ”Et eksempel er,
da vores første medarbejder, vi ansatte med syrisk
baggrund, skal have kørekort - alle i kantinen hjalp
ham med teorien op til prøven”.
Jan Thorsteinsson er virksomhedskonsulent i Guld
borgsund Kommune og er kontaktperson til Softline.
Da jeg ringer til ham, bekræfter han det billede, man
får af medarbejdere og direktør i Softline; den store
hjælpsomhed. ”Jeg vidste eksempelvis i lang tid, at
Finn Sørensen satte et beløb ind på en konto til Dansk
Flygtningehjælp, svarende til det, de nye medarbejdere
ellers ville have fået i løn den første tid, mens de var
i praktik, men Finn ville ikke have det frem” forklarer
Jan. Han er glad for, at det er kommet frem nu, for
Softlines direktør og medarbejdere er et kæmpe
forbillede for alle andre virksomheder, slutter Jan
Thorsteinsson af. AL
Kilde: Finn Sørensen, Softline A/S og Jobcenter
Guldborgsund.

ØKONOMISK GULEROD HJÆLPER LANGTIDSLEDIGE I JOB
Stevns kommune har succes med at få langtidsledige i job via projekt ”Dag til dag job”. Det giver kontanthjælps
modtagere lov til at beholde 70 procent af det, de kan tjene ved småjob, uden at de bliver modregnet i kontant
hjælpen. For Chris Boye Larsen har det betydet, at han er kommet i job efter at have været ramt af en arbejds
ulykke for 14 år siden.
Læs den gode historie her:
http://sn.dk/Sjaelland/Video-Oekonomisk-gulerod-hjaelper-langtidsledige-i-job/artikel/596630
Kilde: SN Media, 27. august 2016 og Jobcenter Stevns.

HISTORIEN OM EN PIGE MED ET SÅRBART SIND
OG EN RUMMELIG BOGHANDLER
Rikke har over 40 km på arbejde, og det er der som
sådan ikke noget specielt i. Det specielle er, at hun
tager turen med offentlige transportmidler for at være
på arbejde i 4 timer 2 dage om ugen i en boghandel.
Rikke bor nemlig på et bosted for mennesker med
forskellige udfordringer. Hun har selv fundet frem til, at
det var en boghandler, hun ville prøve at arbejde i og
har selv fundet frem til dette sted.
”Rikke har været i virksomhedspraktik siden januar
måned, hvor hun hjælper med administrative opgaver,
pakker bøger ud og sætter dem på plads på hylderne”
fortæller hendes arbejdsgiver ”Hun styrer også vores
bestillingssystem, så der sendes sms’er til kunderne,
når deres bøger er kommet hjem. Hun er en stor
hjælp og er en sød og rar pige at have i butikken”
Boghandleren fortsætter ”Jeg gav Rikke muligheden
for at prøve sig selv af på en arbejdsplads, og det

har jeg ikke fortrudt. For mig er det vigtigt, at vi er med
til at gøre arbejdsmarkedet rummeligt, for der skal
være plads til, at svage personer kan få et boost til
selvværdet og blive gladere mennesker af det. Som
samfund har vi et ansvar for det”.
Jobcentret i Faxe, bostedet, boghandleren og Rikke
har løbende opfølgning og dialog omkring udfordringer
og fremskridt. ”Guleroden for Rikke i alt dette er, at vi
gerne vil ansætte hende rigtigt nogle timer om ugen,
når hun er klar til det” fortæller hendes arbejdsgiver
”Hun skal tro på sig selv. Vi vil gerne beholde hende,
for hun er dygtig og spreder hygge og glæde i bu
tikken”. Rikke arbejder blandt de mange opdigtede
historier. Men hendes egen fortælling er både sand og
ægte - og tilmed lidt af en succeshistorie. AL
Kilde: Jobcenter Faxe.

DE GODE HISTORIER
FRA CALIFORNIEN TIL LOLLAND
- SEIMEI fik ny medarbejder med hjælp fra det lokale jobcenter
SEIMEI på Lolland er en lille unik virksomhed med 14
medarbejdere, der producerer kvalitetsjuice af lokale
fødevarer, og derfor skal de også have unikke med
arbejdere, der er dygtige og brænder for at arbejde
med kvalitetsprodukter og samtidig støtter op om
tanken bag velgørenhedsfonden. ”Vi har kun rosende
ord at sige om Mette Juhl i Formidlingsenheden i Job
center Lolland” siger Mette Feldt begejstret ”Jeg er så
fantastisk lykkelig over at have Mette til at hjælpe mig,
når vi skal finde nye medarbejdere” og hun fortsætter;
”Da vi søgte efter en levnedsmiddeltekniker, havde
vi selv prøvet at slå det op på nettet først, men uden
held, og så fik vi tanken om, at det lokale jobcenter
måske kunne hjælpe os. Og det kunne de!”. Mette
Juhl slog jobbet op på Jobnet, og der kom en række
ansøgere, men den bedst kvalificerede mejeritekniker
fandt de i Californien. Han ville gerne tilbage til Dan
mark og tilmed bosatte han sig på Lolland tæt på
virksomheden.
”Mette har en klar fornemmelse for, hvilke typer me
darbejdere, vi leder efter. Jeg bruger hende tit til at
sparre med, og det er en stor hjælp for mig. Vi har indtil
videre fået hjælp til tre ansættelser. Og når vi snakker
sammen bliver jeg mødt med en åbenhjertighed, der
er helt fantastisk” fortæller Mette ”Jeg er sikker på, at

uanset hvem i Lolland Kommune, jeg skal have fat på,
så har de den tilgang til os som virksomhed og menne
sker, og det betyder alt, når man er en lille virksomhed,
der forsøger at få fodfæste og gerne vil være med til
at få vendt billedet af Lolland til et dejligt sted at bo og
arbejde”.
”Vi er en social ansvarlig virksomhed, og vi mener at
alle skal have en chance for at vise, at de har evner,
når de gerne vil arbejde” fortæller Mette ”Samtidig er
vi også en lille virksomhed, og vi er nødt til at have
medarbejdere med de kvalifikationer, der er nødven
dige for at kunne udføre opgaverne, så det er klart,
at det ikke er alle, vi kan ansætte. Men når vi bliver
større, vil vi også have større mulighed for at kunne
ansætte folk, der har brug for lidt mere støtte og
træning - og jeg er sikker på, at Mette kan få meget
igennem hos os, fordi hun er så hjælpsom”. At SEIMEI
har et klart socialt koncept skinner igennem, når man
læser om dem på deres hjemmeside - og at deres logo
er et multifarvet hjerte siger alt om den lille virksomhed
med de store visioner på Lolland.
Kilde: Mette Feldt, SEIMEI og Mette Juhl, Jobcenter
Lolland.

CAFÉ JENNERS
- historien om et godt match
Ejer af café Jenners i Greve har rosende ord tilovers
for virksomhedskonsulenten i Jobcenter Greve,
Ninette Teilmann. ”Vi kender hende godt, for hun
kommer her ind imellem i sin fritid” fortæller Mia og
Lars, der ejer Café Jenners ”Så da Ninette kommer
på et kampagnebesøg, og vi fortæller, at vi godt vil
hjælpe en borger ud i arbejde ved hjælp af en virk
somhedspraktik, sender hun Katja til os 2 dage
efter, fordi hun ved, hvad vi leder efter hos en med
arbejder”.
Katja var arbejdsløs og ville gerne prøve at arbejde
i en café, men havde aldrig prøvet det før. Ninette
fra Jobcenter Greve sender hende i armene på Mia
og Lars i en praktik i 4 uger, da hun kunne se, at
Katja ville passe godt ind hos dem. ”Vi var meget
klare med, at det var en prøve praktik, hvor vi ikke
kunne love ansættelse bagefter” fortæller Mia. Det
var Katja med på. Allerede efter få dage var det klart
for Mia, at Katja havde naturtalent for at servicere
kunder. ”Hun er sød, smilende og hjælpsom, så vi
blev rigtig glade for hende” fortæller Mia. Efter de 4
ugers praktik blev Katja ansat som timelønnet vikar,
og arbejder på skift i deres i alt 4 restauranter.
”Vi har for år tilbage prøvet at hjælpe jobcentret,
men de sendte borgere ud, der slet ikke var klar
til job” fortæller Lars ”Så jeg var lidt forbeholden
overfor det, da jobcentret var på besøg hos os, men
vi har fået en hurtig og god service, og Katja er en
dygtig medarbejder med den rette holdning overfor
kunderne” Lars mener, at det er vigtigt, at jobcen
tre kommer ud i virksomhederne og fortæller om
mulighederne for at hjælpe ledige ud i job, for han
er sikker på, at mange virksomhedsejere slet ikke
kender de gode muligheder. AL
Kilde: Café Jenners og Jobcenter Greve.

“SULEIMAN SKAL HAVE
EN CHANCE I DANMARK”
Sådan udtaler Jens Harald Hansen fra JHH Aps i
Lundby, der den 1. marts 2016 har fastansat Sulei
man Diko i sin virksomhed på baggrund af et forløb
med praktik og løntilskud.
Jens Harald Hansen blev kontaktet af en virksom
hedskonsulent, der ville finde praktik-pladser til
unge, men det lød mere spændende at få en syrisk
flygtning i praktik. Det har samlet set været en posi
tiv oplevelse for Jens Harald Hansen, der siger: ”Jeg
er blevet rigtig glad for Suleiman, han har en utrolig
positiv tilgang til tingene og møder til tiden og passer
sit job. Og den hårde tone, der kan være i vores
branche, den tager han oppe fra og ned.”
Suleiman Diko flygtede fra Syrien og havde været
i Danmark i lidt mere end 2 år, inden han startede
hos JHH og fik foden ind på det danske arbejds
markedet. Han fortæller, at han er glad for sit
arbejde og sine kolleger, men siger også: ”Jeg har
et problem, hvis Jens om 6 måneder eller et år siger,
at der ikke længere er arbejde - jeg vil ikke tilbage
på kontanthjælp. ” Derfor er der også fokus på, at få
afklaret, om Suleiman kan uddanne sig til struktør og
være voksenlærling hos JHH under uddannelsen.
I samarbejdets begyndelse var der selvfølgelig
nogle udfordringer dels fordi Suleiman Diko og Jens
Harald Jensen skulle lære hinanden at kende og
dels fordi forståelse af faget i en dansk sammen
hæng skulle tilegnes. Men det har ikke afskrækket
Jens Harald Hansen, der afslutningsvist udtaler:
”Jeg tager gerne en ny integrationsborger i praktik,
og gerne i morgen. ”
Hvis du tilfældigvis kører på strækningen mellem
Rønnede og Fakse, ser du måske Suleiman på en
dumper, da han og hans kolleger arbejder på at lave
en cykelsti på strækningen.
Kilde: Vordingborg Jobcenters Nyhedsbrev, marts
2016.

TILFREDSE VIRKSOMHEDER I ROSKILDE REKLAMERER
FOR JOBCENTER PÅ YOUTUBE
I Roskilde er virksomhederne glade for samarbejdet med jobcentret, når de skal bruge medarbejdere. Så glade,
at de har sagt ja til at deltage i en video om samarbejdet på youtube. I videoen fortæller BC Catering om et
flerårigt og godt samarbejde om rekruttering. Passagens Optik har fået flere flexjobbere i job og er godt tilfredse
med den hjælp, de har fået. RUCs personaleafdeling fortæller om, at de samarbejder med jobcentret om med
arbejdere i flexjob, nyttejob og folk under integrationsprogrammet. ThermoFisher Scientific samarbejder med
jobcentret om nye medarbejdere til produktion og fortæller, at jobcentret er gode til at finde medarbejdere, der
passer ind i deres virksomhed. AL
Du kan se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=r1dkE0Rwnk4&feature=youtu.be
Kilde: Jobcenter Roskilde.

”STOP MED AT HAVE
ONDT AF MIG”

7000 UNGE PÅ
KARRIERE FESTIVAL

Ordene kommer fra Stig Rasmussen, der på grund
af KOL og asbest er nødt til at bruge iltapparat hele
døgnet. Stig Rasmussen har i snart 3 år arbejdet i
Fakta i Dianalund, hvor han sidder i kassen 2 timer
om dagen 3 gange om ugen. ”En dag opdagede jeg,
at nogle på en Facebook gruppe havde skrevet, at
det var synd for mig, at jeg skulle arbejde, når jeg
var så syg” Iltapparatet er jo med Stig, når han er
på arbejde, og derfor også synligt for kunderne. ”De
skal lade være med at udtale sig om noget, de ikke
har forstand på” siger Stig ”Jeg er så glad for at have
et arbejde - at have noget at stå op til, og tro mig,
dem derhjemme er kun glade for, at jeg kommer
afsted nogle dage om ugen”.

For 7. år i træk er der afholdt SUK-festival - Slagelse
Uddannelse og Karriere festival - og i år deltog 7000
unge mennesker fra folkeskoler, produktionsskoler
og efterskoler. På festivalen kan de unge afprøve
aktiviteter tilknyttet til uddannelserne samt få stillet
spørgsmål om de uddannelser, de overvejer at søge
ind på efter skolen. Jobcenter Slagelse deltager
hvert år med en stand sammen med flere lokale
virksomheder, hvor de unge kan få en snak om frem
tidens muligheder. Hos jobcentrets virksomheds
konsulenter kan de unge kan få råd og vejledning
til CV og ansøgning samt få en snak om, hvordan
man bliver voksenlærling.

Allan Kjær Nielsen, butikschef i Fakta kan bekræfte,
at de er glade for at have Stig ansat. ”Stig er en rar
mand at have her, og det er tydeligt, at han føler
sig som en del af fællesskabet, når han bidrage til
samfundet ved at arbejde i et flexjob” fortæller han.
Jobcentret i Sorø har hjulpet med at få 3 i flexjob i
Fakta. ”Jobcentret er rigtig gode til at vælge de rig
tige ud, som har servicegenet og er motiveret for at
arbejde i butik” siger Allan ”Nogle gange kunne det
være dejligt med lidt mere opfølgning fra jobcentret,
men omvendt ved jeg jo også, hvor jeg skal ringe
hen, hvis der opstår problemer undervejs”. For Allan
og Fakta er det vigtigt at være med til at hjælpe
borgere, der er ramt af fysiske eller psykiske ud
fordringer, og som stadig gerne vil arbejde. ”Jeg har
haft kunder, der har henvendt sig til mig og udtalt sig
negativt om mine medarbejdere, men jeg spørger
dem på en pæn måde, om ikke de ville være glade
for denne mulighed, hvis det var dem selv - og så
giver de mig ret”.
”Vi kan ikke hjælpe alle, det har vi ikke kapacitet
til” siger Allan ”Men vi er glade for at kunne hjælpe,
og kan mærke at jobbet for vores flexjobbere er en
livline til at leve en tilværelse, der giver mening”
Stig Rasmussen er lykkelig for jobcentret; ”Jeg har
arbejdet, siden jeg var 14 år, så da jeg blev kronisk
syg, var det forfærdeligt” siger han ”Men da min so
cialrådgiver på jobcentret var så god til at hjælpe og
fandt jobbet til mig i Fakta, gav jeg hende en buket
blomster, for det fortjente hun”. AL
Kilde: Stig Rasmussen og Allan Kjær Nielsen, Fakta
Dianalund og Jobcenter Sorø.

Læs mere: http://partnerskab.slagelse.dk/nyheder/
nyheder/2016/virksomhederne-moeder-de-unge
Kilde: Partnerskab Slagelse.

BROGET BAGGRUND
INGEN HINDRING
Michael Slorup, der ejer virksomheden Slorup Byg
Aps i Præstø, har gode erfaringer med at samarbej
de med Jobcenteret, så da en virksomhedskonsulent
ringede for at finde en læreplads som tømrer til
Rasmus Akselsen på revalidering, var han klar.
”Det har betydet meget, at jeg har fået en læreplads.
Nu har jeg en sikker økonomi og noget at stå op
til om morgenen - det er fantastisk”. Sådan udtaler
Rasmus Akselsen, der er 36 år og tidligere har levet
et hårdt liv på gaden. Han har fået vendt skuden og
fået topkarakterer på tømrerskolen, men udfordrin
gen har været at finde en læreplads, hvor kemien
også var i orden. Rasmus’ baggrund afskrækkede
dog ikke Michael Slorup:
”Jeg har haft mange gutter med forskellige bag
grunde og kan godt lide at arbejde med dem. Jeg
har brugt tid på at interessere mig for Rasmus liv og
givet mig tid til at forklare opgaver osv. Til gengæld
har jeg også oplevet, at Rasmus har åbnet sig mere
og engageret sig i de ting, vi planlægger og udfører”.
Rasmus Akselsen startede i lære i november 2015
og skal være i lære i 3½ år. Det er gået godt med
opstarten både i forhold til kunder og kolleger, og
efter et par måneder fungerer Rasmus på lige fod
med de øvrige ansatte, selvom Rasmus selv nævner,
at han er genert og stille som person. Det afholder
ham heldigvis ikke fra at have ambitioner: ”Jeg har
en drøm om at blive selvstændig, men lige nu vil jeg
bare gennemføre med bedst mulige karakterer”.
Kilde: Vordingborg Jobcenters Nyhedsbrev, marts
2016.

EN MUSKETÉR-ED OM REKRUTTERINGSSAMARBEJDE
Virksomheder har glæde af det samarbejde, 17 job
centre på Sjælland er gået sammen om - Jobcentrenes
Rekrutteringsservice Sjælland - forkortet JRS - hvor
man hjælper virksomhederne med at få medarbejdere
til ledige stillinger, uanset hvor i landet medarbejderne
kommer fra.
”Vi har indgået en aftale om, at mangler virksomheder
ne medarbejdere, søger tovholder-jobcentret de rette
kandidater ud - og ikke kun kandidater fra egen kom
mune” fortæller formand for JRS, arbejdsmarkedschef
i Køge, Bjarne Andersen. ”At samarbejde på tværs
om rekruttering giver god mening, for jobcentrene skal
prioritere virksomhedsindsatsen - og virksomhederne
skal have de bedste kandidater” fortsætter han.
I Jobcenter Stevns har man benyttet sig af den
musketér-ed, der ligger i JRS samarbejdet. Eksem
pelvis har man søgt medarbejdere ud for Jobcenter
Gladsaxe, der er tovholder på rekruttering til NCC.
NCC skulle bruge medarbejdere lokalt i Køge/Stevns
området og Jobcenter Stevns udsøger kandidater
i Faxe, Køge, Stevns og Næstved. NCC fik tilsendt
6 CV’er, og en ledig borger fra Køge blev ansat.
Et andet eksempel er fra en campingplads på Stevns,
der har brug for en medarbejder til pedelopgaver

37 timer om ugen i 4 måneder hen over sommeren.
Stevns udsøger og screener mulige kandidater.
Den nye pedel på campingpladsen bliver en borger
fra Køge kommune, som er på vej i aktivering og
synes, det er super, at han kan genoptjene timer til
en ny dagpengeperiode. Det er ikke kun fra nær
området, man søger kandidater ud. Et godt eksempel
på det er, at et apotek på Stevns har brug for en far
makonom. De har haft stillingsopslag på nettet, men
har ikke fundet den rette kandidat. De kontakter derfor
deres lokale jobcenter på Stevns for at høre, om de
kunne finde en farmakonom til 6 måneders vikariat.
En udsøgning giver 2 relevante kandidater, som
screenes med interesse for jobbet. Den ene, som
er fra København, er nu ansat til gensidig glæde for
alle parter. ”Det er godt, at rekrutteringssamarbejdet
i JRS fungerer” siger Bjarne Andersen ”Vi har sam
arbejde med rekrutteringsnetværk i Hovedstaden
- og er der behov for det, søger vi egnede kandidater
ud i hele landet. Et ledigt job skal besættes, uanset
hvor kandidaten kommer fra” slutter Bjarne Andersen
af. AL
Kilde Jobcenter Stevns samt Jobcentrenes Rekrut
teringsservice Sjælland (JRS)

DE GODE HISTORIER

LÆREPLADSER BANER VEJEN FOR DE UNGE
”Lærepladsen har givet mig lyst til at arbejde og givet mig en større arbejdsglæde”. Sådan udtaler Casper Jensen,
der tilbage i maj måned begyndte i virksomhedspraktik hos Autocentro i Vordingborg.
Efter en succesfuld virksomhedspraktik, hvor Caspers engagement og blik for faget var blevet positivt bemærket,
blev han tilbudt en læreplads som mekaniker. Salgsdirektør Jakob Kruse fortæller om forløbet: ”Vi manglede
egentlig en klargøringsmand, men endte med at tage Casper som lærling i stedet, fordi han gjorde et godt stykke
arbejde og faldt godt til”.
Lærepladsen giver Casper mulighed for at færdiggøre sin uddannelse som automekaniker, og samtidig kan
virksomheden indgå delaftaler, hvor den kun forpligter sig for en praktikperiode ad gangen. Jakob Kruse frem
hæver netop denne fleksibilitet som vigtigt i forhold til at skabe lærepladser til de unge.
Autocentro har gennem de sidste par år haft borgere fra Jobcenteret i forskellige forløb, fordi virksomheden
ønsker at hjælpe folk i gang, hvis de er gået i stå og ønsker at komme videre. Om samarbejdet med virksomheds
teamet udtaler Jakob Kruse: ”Jeg oplever, at samarbejdet fungerer godt, blandt andet fordi aftaler bliver overholdt
og virksomhedskonsulenterne er gode til at se tingene fra virksomhedernes perspektiv”.
Kilde: Vordingborg Jobcenter Nyhedsbrev, december 2015.

JOBKLUB GIVER LEDIGE SELVTILLID - OG NYT ARBEJDE
69 procent af de borgere, som har deltaget i Solrød Kommunes Jobklub i et 10 ugers forløb,
er ude på arbejdsmarkedet igen.
De seneste seks måneder har alle langtidsledige i
Solrød Kommune kunnet deltage i et nyt 10 ugers
forløb i den såkaldte Jobklub, som blandt andet via
undervisning og samarbejde med en virksomheds
konsulent og jobcoach skal gøre den enkelte bedre
rustet til jobsøgning.
Og Jobklubben har vist sig at være en succes.
Ikke mindst for Alaine Thorslev.
Fik motivation og selvtillid tilbage
Og Jobklubben har vist sig at være en succes.
Ikke mindst for Alaine Thorslev. Selvtilliden var ellers
ikke stor, da Alaine Thorslev i februar 2016 mødte
op til 14 dages workshop for at få opdateret CV og
ansøgning. Alaine havde mistet troen på sig selv, og
sagde:
”Jeg kommer aldrig i arbejde igen. Hvem kan bruge
en kvinde sidst i 50’erne med et års ledighed bag sig?”
Men disse ord skulle vise sig ikke at være sande.
For efter workshoppen fortsatte Alaine i Beskæftigel
sescenterets Jobklub, og her fik hun lagt sin jobstrategi
og blev coachet via individuelle samtaler og dialog
med de øvrige kursister. Det gav den motivation, som
i sidste ende blev den væsentligste årsag til Alaines
succes.
”Jeg begyndte at tro på mig selv og fik mod på at
sætte strøm til min jobsøgning. Det er hårdt at være
jobsøgende gennem længere tid, men mit forløb
ved Beskæftigelsescenteret gav mig tro på, at jeg
igen kunne blive en succes, og det var med til at
genskabe min professionelle arbejdsmarkedsidentitet,”
siger hun.

7 ud af 10 i arbejde efter Jobklub
Alaines succes er langt fra den eneste. En opgørelse
fra maj 2016 viser, at 69 procent af de borgere, som
deltager i Jobklubben, efter 10 ugers forløb kommer
ud på arbejdsmarkedet - primært i ordinært job og
sekundært i løntilskud og praktik.
Nina Karlson, som er koordinator i Beskæftigelses
centret, fortæller, at forventningen er, at op imod
90 procent af borgerne er i beskæftigelse ved næste
måling om tre måneder.
Jannie Asklund, som er leder af den aktive beskæf
tigelsesindsats, fortæller, at der er mange årsager til
Beskæftigelsescenterets succes:
”Vi har mange dygtige medarbejdere med alsidige
kompetencer, og vi arbejder meget med at møde
kursisterne i øjenhøjde og med en tro på, at den
enkelte kan komme tilbage til arbejdsmarkedet igen”
siger hun.
Nina Karlson fortæller, at der på jobsøgnings/job
klub-forløbene altid arbejdes fokuseret med motivation,
så borgerne genfinder troen på sig selv og får boostet
deres jobsøgning.
”Vi oplever, at borgerne genfinder troen på deres
egne kompetencer og får dem bragt i spil i en ny
jobsammenhæng. Samtidig fokuserer vi meget på
selvledelse, og på den måde lykkes vi i samarbejde
med borgerne med at skabe forandringer og nå
målene,” siger hun.

Kilde: Jobcenter Solrød.

FRIVILLIGE HJÆLPER FLYGTNINGE I JOB
I sidste udgave af ”De gode historier” kunne man læse om Noah, der har fået job på Rødvig Havn.
Frivillige i Flygtningejob-Stevns hjælper flygtninge i job, herunder Noah, og det har TV Øst lavet et indslag om:
http://www.tveast.dk/nyheder/18-08-2016/1930/frivillige-hjaelper-flygtninge-i-arbejde?autoplay=1#player
Store Heddinge Dampvaskeri, Stevns største virksomhed, har ligeledes lavet en aftale med Flygtningejob-Stevns
om at hjælpe flygtninge i job. Til at koordinere indsatsen mellem virksomheder, kommunen, frivillige og flygtninge
har man ansat en koordinator i Stevns Erhvervsråd: http://stevns.netavis.nu/nyt-samarbejde-skal-faa-flere-flygt
ninge-arbejde/
Kilder: TV Øst, 18. august 2016 samt Stevns Netavis hentet d. 25. september 2016.

MIRAKLET I RØNNEDE
Måske synes de unge mænd fra Eritrea, at det var et
mirakel, da der en dag blev banket på deres dør, og
udenfor stod Hamlet Youel, ejer af flyttefirmaet Hamlet,
og tilbød dem et job.
”I starten havde jeg set de unge mænd cykle rundt
til forskellige arrangementer i Rønnede, men i en
periode så jeg dem ikke mere - senere fandt jeg ud af,
at de var startet på sprogskole i Haslev og cyklede fra
Rønnede til Haslev for at gå på skole - det er lidt af en
tur” fortæller Hamlet Youel ”På et tidspunkt stod jeg og
manglede arbejdskraft, og jeg kom til at tænke på de
unge mænd igen. Jeg lavede et opslag på facebook
siden Netværk Rønnede og efterlyste drengene.
Karina fra jobcentret ringede til mig og sagde, at jeg
jo bare kunne gå hen og banke på deres dør - og det
gjorde jeg” Hamlet fortsætter; ”Jeg tror, de blev noget
overraskede over at få tilbudt job på den måde, og vi
måtte da også have hjælp fra tolken til at få ordnet det
praktiske med ansættelsen”.
Hamlet fortæller, at for ham handler det om at gøre
noget for et menneske, der er flygtet og har mistet
alt. Og han har ikke et øjeblik fortrudt, at han tog det
valg, for han har enormt dedikerede medarbejdere, der
lægger et kæmpe engagement i arbejdet - møder kl. 4
hvis de skal, der er ingen brok, og de har samtidig en
enorm nysgerrighed og vilje til at lære om det danske
samfund og lære dansk.
At de har svært ved dansk, er ingen hindring. ”De skal
jo nok lære det lige så stille” siger Hamlet ”De lærer
jo så meget mere dansk ved at være på arbejde, og
så sørger jeg også for at sætte dem sammen med

folk, der kan dansk”. Han hører tit, at mange af hans
virksomhedskontakter er bange for at ansætte flygt
ninge, men Hamlet fortæller dem om alle fordelene,
og så breder det sig som ringe i vandet. ”Så de gode
historier om, hvor godt det er at ansætte flygtninge skal
fortælles, for at andre virksomhedsejere kan få lysten
til at gøre det samme, for i lang tid har der næsten kun
været negative historier, og det er så ærgerligt at det
fylder i folks bevidsthed - så tør de ikke ansætte flygt
ninge” siger Hamlet.
At Hamlet selv er kommet hertil fra Mellemøsten for
32 år siden, har intet med hans initiativ at gøre. ”Jeg er
blot opdraget til at hjælpe andre” siger han ”Samtidig
er jeg forretningsmand, så jeg skal også have med
arbejdere jeg kan stole på, og som laver et godt stykke
arbejde” Han fortæller, at han blandt andet har fået to
af sine medarbejdere sikkerhedsgodkendt til at kunne
arbejde med ordrer for politiet og PET ”Og det er jo lidt
sjovt at tænke på, at for ikke så længe siden, var deres
første møde med Danmark en politimand, og nu er de
godkendt til at arbejde for dem”.
På spørgsmålet om han startede med at have dem
i virksomhedspraktik, siger Hamlet; ”Jeg har ansat
dem i ordinære job fra starten, for ved at hjælpe en
mand kan vedkommende sende penge hjem og hjælpe
5 fra sin familie, og det betyder noget for mig, at jeg
reelt hjælper mange” Mirakel eller ej - hjælpen breder
sig som ringe i vandet, og det samme gør den gode
historie. AL
Kilde: Hamlet Youel, Hamlet Transport og Jobcenter
Faxe.

VICTOR VIL GERNE FLYTTE LANGT FOR EN LÆREPLADS
For Victor fra Nordborg på Als blev en tur på en feriemesse i Herning til en læreplads på Asnæs Maskinsnedkeri
i Odsherred. Han henvendte sig til Odsherreds stand på messen og spurgte, om de kendte til nogle i Odsherred,
der kunne bruge en tømrerlærling. Erhvervskonsulenten i Odsherred, Anette Friis, gik straks i gang med at kon
takte samarbejdsparter i Odsherred. Det blev Steen Knudsen, virksomhedskonsulent i det lokale jobcenter, der
fik skaffet Victor en læreplads i Asnæs Maskinsnedkeri, for Steen kendte til dem i forvejen og vidste, at de tog
lærlinge.
”Vi vil gerne hjælpe de unge mennesker videre med deres uddannelse, og derfor har vi 4-5 lærlinge” fortæller
Morten Jensen, tømrermester i Asnæs Maskinsnedkeri, der beskæftiger ca. 30 medarbejdere i alt. ”Da vi hørte
om Victor, der gerne vil flytte så langt for at få en læreplads, og han ville komme hele vejen fra Sønderjylland til
Odsherred for at få en samtale hos os, ville vi gerne honorere det initiativ og har lavet en kontrakt med Victor for
et år”.
Historien viser både en vilje hos et ungt menneske, der vil have sin uddannelse gjort færdig, uanset hvor i landet,
han skal flytte hen, og samtidig at samarbejdet mellem erhvervskonsulent og jobcenter fungerer og giver værdi
både for kommune og virksomheder
Asnæs Maskinsnedkeri er glade for Victor og de håber, at alt går så godt, at de forlænger kontrakten, indtil Victor
står med sit svendebrev i hånden i september 2017. AL
Kilde: Morten Jensen, Asnæs Maskinsnedkeri. Anette Friis og Steen Knudsen, Odsherred Kommune.

BLUE POINT PELLETS DENMARK APS
Virksomheden Blue Point Pellets Denmark Aps, beliggende i Køge producerer træpiller, og er med sin produk
tionskapacitet på 250.000 ton pr år en af Danmarks største. Virksomheden beskæftiger i dag 20 medarbejdere
og er i vækst. Miljømæssig bæredygtighed samt social ansvarlighed er vigtige værdier, hvorfor virksomheden
siden sin opstart i Danmark, kun har anvendt råvarer fra FSC- eller PEFC-certificerede godkendte leverandører.
Ligeledes samarbejder virksomheden med Jobcentret, når der skal rekrutteres arbejdskraft.
For nyligt kontaktede Production Manager, Johnny K Larsen, Jobcenter Køge, idet virksomheden havde en kon
trol opgave, som skulle varetages i weekenden i tidsrummet fredag kl 18 til mandag morgen kl 06.00 gentagende
i 17 efterfølgende weekender. Selve arbejdsopgaven bestod i at udføre kontrol på virksomhedens 2 varelagre for
at sikre, at der ikke opstod brand. Det var Johnnys ide, at opgaven kunne udføres af borgere, som havde brug
for en hjælpende hånd med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. I samarbejde med Jobcenter Køge virksomheds
serviceteam blev der fundet 3 borgere med status som aktivitetsparate, hvorefter der blev udarbejdet vagtplan,
og afholdt opstartsmøde med borgerne, hvor de blev grundigt introduceret til arbejdsopgaven.
De 3 borgere udtaler samstemmigt; ”Vi er glade for, at Blue Point Pellets har givet os denne mulighed, og syntes
især det særligt motiverende er, at der bliver udvist tillid til os fra virksomhedens side, at vi kan løse opgaven selv
ved fælles koordinering - det giver engagement og vilje til at gøre et godt stykke arbejde”.
Johnny K Larsen udtaler; ”Samarbejdet med Jobcenter Køge har fungeret upåklageligt, og tilmed har vi i fælles
skab fået lavet en løsning, hvor jeg får løst en arbejdsopgave og samtidig har givet plads til mennesker, som har
brug for en hjælpende hånd med at komme tilbage på arbejdsmarkedet - det er lige i vores ånd”.
Kilde: Johnny K Larsen, Blue Point Pellets Denmark Aps og Jobcenter Køge.

VILJE OG MOTIVATION GAV SYRISK FLYGTNING
ET ORDINÆRT JOB
På Solrød Vandværk går Fadi rundt og er en glad
mand. For en måned siden blev han ansat i et ordinært job efter at have været i praktik og løntilskud
siden november 2015. Fadi havde ingen erfaring med
vandværk fra sit hjemland, Syrien, men han var fra
starten fast besluttet på, at Solrød Vandværk skulle
være hans fremtidige arbejdsplads.
”Fra starten har Fadi været meget interesseret i arbej
det på vandværket” fortæller Hans Odder, driftschef på
Solrød Vandværk ”Og han er samtidig en utrolig be
hagelig, social og motiveret fyr. Han deltager som alle
andre i de sociale arrangementer - og konen deltager
også, når det er med ledsager” Hans Odder fortæller,
at det egentlig startede som en sprogpraktik, hvor Fadi
skulle lære mere dansk, men da han viste stor vilje til
at gøre et godt stykke arbejde, blev praktikken til et
løntilskud. ”Selvfølgelig var det svært med sproget i
starten” siger Hans ”Men så brugte vi bare fagter og
gentog ordene, og efterhånden blev det nemmere med
sproget” At Fadi var motiveret for at lægge et godt
stykke arbejde, viste sig også, da han i starten gik på
sprogskole to eftermiddage om ugen. ”Det var Fadi ær
gerlig over, for han ville arbejde, så vi snakkede med
jobcentret og fik det rykket til aftenundervisning”.

Hans Odder er ikke ubekendt med at hjælpe medar
bejdere med udfordringer som NemId, borger.dk etc.,
han ser det som en del af sit job som arbejdsgiver at
hjælpe medarbejderne; ”Vi har en anden medarbejder,
der ikke kan læse og skrive, så jeg hjælper, hvor jeg
kan. Fadi skulle have ny bolig, så jeg hjalp ham med at
finde rundt i systemerne - for selv jeg har da udfordrin
ger med borger.dk. Når man er udfordret på læsning
og sprog, så er det virkelig svært at finde rundt i”.
Samarbejdet med jobcentret har været fantastisk.
”Mardin Anwar Khedir fra Jobcentret i Solrød har været
så hjælpsom og engageret - han er god til at følge op
og ringe for at høre, hvordan det går. Det betyder alt, at
der er nogle ildsjæle i jobcentret, der er så dedikerede
til deres arbejde, så det bliver nemt for os som virk
somhed at hjælpe borgere ud på arbejdsmarkedet”
Da det nye kontanthjælpsloft blev indført, syntes Hans,
at det var noget rod at fortsætte med løntilskud, så der
for valgte de at ansætte Fadi ordinært d. 1. september.
Med vilje, motivation og den rette attitude kommer man
rigtig langt. AL
Kilde: Hans Odder, Solrød Vandværk og Jobcenter
Solrød.
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De gode historier
Fra Jobcentre og virksomheder på Sjælland

På Rødvig Skibs- og Bådebyggeri har Jens Rolighed ansat Noah Kahled Barazi, der kommer fra
Syrien – og det har Jens bestemt ikke fortrudt. Noah er altid i godt humør, grundig i sit arbejde
og har viljen til at blive en del af det danske arbejdsmarked
Rødvig: Noah bor i Store Heddinge sammen med kone og barn. Han har været i Danmark i 16 måneder, hvoraf
han har arbejdet otte måneder hos Siemens Wind Power på Rødvig Havn. De sidste tre måneder har han arbejdet
for Jens Rolighed på Rødvig Skibs- og Bådebyggeri, der gennem tiden haft flere unge mænd i praktik og i lære.
Jens Rolighed erfarede hurtigt, at det var noget helt andet at have Noah. Læs mere her
Kilde: Stevnsbladet 4. juni 2016

Visionær virksomhed opfordrer
andre virksomheder til at tage
flygtninge i praktik.
DBI Plastics A/S i Stenlille ved Sorø
har haft succes med at tage en
flygtning i praktik, hvor jobcentret har
hjulpet i processen. Da praktikanten
skulle til at stoppe, ville virksomheden
ikke undvære ham. Han var nemlig
motiveret, positiv og arbejdsom. Han
arbejder nu i to dage om ugen på
virksomheden og går på sprogskole i
3 dage. Både kolleger og chefer er
positive overfor at tage imod flere og
er indgået i et projekt om flygtninge
med ingeniør baggrund til industrien.
Projektet er finansieret af Industriens
Fond. Se mere her
Kilde: DR 2 morgen 7. juni 2016

Jobcentret overrasker virksomheder positivt
Skaber ekstra stillinger i lokale virksomheder
med nyt tilbud om rekruttering.
UDVIKLING - Det var ærlig snak, da de private
virksomheder i Næstved i den seneste undersøgelse fra
Dansk Industri beskrev, at de ikke var tilfredse med
Jobcentrets indsats. Nu er der udsigt til at kritikken
stilner af.
Et nyt tilbud til Næstveds virksomheder har på et år
opnået 100 procents succesrate – og har skabt ekstra
arbejdspladser.
Arkil Anlæg i Næstved er én af virksomhederne, der har
oplevet succesfuld rekruttering gennem jobcentret.
Læs mere her
Kilde: Erhvervs Avisen d. 15. marts 2016

Win – win med flygtning i job. Børnehaven Birkebo i Solrød bruger krudt på at
introducere flygtninge til det danske arbejdsmarked og den danske kultur – det har givet
job til en kvinde fra Iran.
Leder af Børnehaven Birkebo, Maiken Rangel, fortæller, at de har haft stor succes med at tage en flygtning i praktik.
Hun er nu ansat på ordinære vilkår i et vikariat. – Vi afsætter tid til at lære hende dansk sprog og kultur – fortæller
Maiken Rangel – Dansk børneopdragelse, og at det er ok at sige til sin leder, at man ikke har forstået, er noget af
dét, vi har skullet lære hende. Her har Mardin Anwar Khedir fra Jobcenter Solrød kunnet hjælpe med forståelsen. –
Vi har bare ringet til ham, og så kommer han og hjælper. Det betyder meget for at dette er blevet en succes – siger
Maiken Rangel. Hun fortæller videre, at dette er en win-win oplevelse – Hun hjælper os, fordi hun bidrager med smil
og glæde og vi hjælper hende med et job, så det danske sprog læres hurtigere og tilknytningen til arbejdsmarkedet
bliver større. Jobcenter Solrød er glade for samarbejdet med Børnehaven Birkebo, fordi de udviser stort socialt
ansvar. AL
Kilde: Maiken Rangel, Børnehaven Birkebo, Solrød og Mardin Anwar Khedir, Jobcenter Solrød.

VanillaFly kan udvide kundekredsen med
hjælp fra Jobcenter Greve.

Job-speeddating gav job til 10 i
Biltema i Slagelse.

Merethe Lyck fra interiørfirmaet VanillaFly havde
hørt fra kolleger på messer, at de havde haft held
med at kontakte det lokale jobcenter, når de stod
og manglede folk. – Jeg var ikke klar over, at vi
kunne få så god og hurtig hjælp fra kommunen.
Der gik to dage, så fik vi et CV, da vi skulle bruge
én til opsætning af ny webshop for private kunder.
Og at kemien bare passede mellem os og vores
nye medarbejder er fantastisk - og hun fortsætter –
Jeg vil helt sikkert bruge Jobcenter Greve igen,
hvis vi mangler medarbejdere.

Da Jobcenter Slagelse blev opmærksom
på, at Biltema skulle åbne en ny butik i
Slagelse, gik jobcentret i dialog med
Biltema om at hjælpe med rekrutteringen.
Resultatet blev job-speeddating og 337
ledige, der stod i kø i flere timer, for at få
en snak med Biltemas folk.

Christine Topp er virksomhedskonsulenten i
Jobcenter Greve, der var hurtig og heldig med at
lave et godt match til VanillaFly. Faktisk havde
borgeren få dage for inden meldt sig ledig og
havde specifikt bedt om at få Christine som
virksomhedskonsulent, da hun havde fået god
hjælp fra hende til jobsøgning sidste gang, hun var
ledig.
Det var både heldigt og tilfældigt, at det var et godt
match. Men det er ikke tilfældigt, at tilfredsheden
med Jobcenter Greve går begge veje – både
virksomheder og borgere er glade for den hjælp, de
får. AL
Kilde: Merethe Lyck, VanillaFly og Christine Topp,
Jobcenter Greve

Partnerskabsaftaler i Slagelse
Jobcentret i Slagelse har siden 2008 arbejdet
målrettet på at lave partnerskabsaftaler med
virksomhederne i kommunen. 355
virksomheder er med i samarbejdet inden for
brancher som bl.a. industri, håndværk, service,
social og sundhed. Formålet er, at alle kan
bidrage til vækst og beskæftigelse.
Som partner kan man deltage i netværksmøder
og virksomheden vælger selv, hvor mange
punkter, man ønsker at samarbejde med
jobcentret om.
Partnerskab Slagelse har egen hjemmeside,
hvor man bl.a. kan læse om de gode historier
fra samarbejdet. Læs og se mere her
Kilde: Jobcenter Slagelse

Redaktion: Anette Lyngsø, Jobforum.
anely@odsherred.dk mobil: 42914151

10 har indtil videre fået tilbudt job på fuld
tid. Læs mere her
Kilde: Jobcenter Slagelse / Partnerskab
Slagelse

L’Oreal i Greve har succes som
virksomhedscenter for Jobcenter
Greve.
Det handler om at tage et socialt ansvar
og være med til at hjælpe, hvor man kan –
Så klart siger Theis Meier fra L’Oreals
distributionscenter i Greve det om at
hjælpe ledige borgere, der har haft flere
års ledighed som følge af krisen eller
sygdom.
12 ledige borgere får hvert år mulighed for
at blive sluset tilbage til arbejdsmarkedet
via L’Oreals virksomhedscenter, der er
oprettet i tæt samarbejde med Jobcenter
Greve.
Først bliver det afklaret med jobcentret,
hvilke muligheder den enkelte borger har –
forklarer Theis Meier – Hvor mange timer
de kan arbejde, om de kan klare let eller
tungt arbejde. Når de møder ind, vurderer
jeg, om de skal i den stille eller travle
afdeling.
Flere har fået ordinært arbejde efter et
forløb. – Det er vigtigt, at folk får en
succesoplevelse, og har de motivationen
for at fortsætte med at arbejde på
distributionscentret har vi ofte et job til
dem.
Samarbejdet med jobcentret slutter ikke
her. – Vores elev, der gerne vil læse
videre, er udfordret af de nye karakterkrav
på 02 til en erhvervsuddannelse.
Jobcentret hjælper med at få eleven videre
i systemet, så en uddannelse bliver mulig.
Hjælpen går begge veje, og det er vigtigt i
et samarbejde – slutter Theis Meier. AL
Kilde: Theis Meier, L’Oreal. Jobcenter
Greve

