
Vi forventer virksomheden… 

 Har lyst til at tage et socialt ansvar for, at en ledig kommer 

tilbage i job eller uddannelse 

 Har tid og overskud til at sætte borgeren ind i arbejdsopgaver og virksomhedens 

’kultur og regler’ 

 Er behjælpelig med at beskrive borgerens udvikling. 

 
Jobcentret… 

 Stiller mentorstøtte til rådighed for borgeren 

 Stiller fast kontaktperson til rådighed for virksomheden 

 Tilbyder mentoruddannelses til virksomhedens medarbejdere 

 Tilbyder netværksmøder hvert kvartal  

 Hjælper med udfyldelse af blanketter mv.  

 Yder generel vejledning om ordninger på beskæftigelsesområdet 

 Samarbejder med det sociale område, behandlingssystemet og 

uddannelsesinstitutioner om borgeren 

 

Borgeren… 

 Har en lille, eller ingen, tilknytning til arbejdsmarkedet, og skal finde sin vej 

tilbage i job eller uddannelse 

 Har fysiske, psykiske og/eller sociale problematikker 

 Deltager det han eller hun kan magte – ofte kun få timer ugentligt til at begynde 

med 

 Øger gradvist i arbejdstid, i antal opgaver og i ansvarsområder. 

 
Kontakt Anne Glibstrup Sørensen, Virksomhedskonsulent og mentor  

Mobil 20 23 67 43, anne.g.sorensen@hedensted.dk  

Se også vores hjemmeside: www.hedensted.dk/jobcenter  
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Virksomhedscenter – Generation 2 
 
Vil din virksomhed være med til at hjælpe ledige borgere, 
med behov for støtte, tilbage på arbejdsmarkedet?  
 

Det aktuelle samarbejde 

Siden 2011 har Jobcenter Hedensted haft virksomhedscentre, hvor borgere, 
der har behov for ekstra meget støtte, har været i virksomhedspraktik og 
dér har haft muligheden for at udvikle på deres faglige og/eller sociale 
kompetencer i en rigtig virksomhed. 
 
De gode resultater opnås kun når beskæftigelsesindsatsen sker i tæt 
samarbejde med virksomhederne. Især når indsatsen omhandler de 
svageste og syge borgere. Virksomhedernes indsats har skabt fantastisk 
gode resultater, og har givet mulighed for, at mange borgere har fundet 
deres vej tilbage til arbejde eller uddannelse. 
 
 
Nye muligheder 
Den nye førtidspension- og fleksjobreform fra januar 2013 åbner muligheden 
for at målrette og iværksætte længerevarende forløb for borgere med meget 
lidt, eller ingen, tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbene kaldes 
’ressourceforløb’ og kan indeholde indsatser fra det sociale område, 
behandlingssystemet, uddannelsesområdet og sidst, men ikke mindst, 
arbejdsmarkedsområdet.   
 
Forløbene vil være på minimum 3 mdr. og ofte på få timer ugentligt til at 
begynde med.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rummelighed på arbejdsmarkedet 
I forbindelse med indsatsen indenfor arbejdsmarkedsområdet vil 
virksomheder, der tidligere har samarbejdet med jobcentret om 
virksomhedspraktikker, måske opleve at de skal give plads til borgere, som  
har behov for endnu mere støtte, end de har oplevet tidligere og i længere 
perioder end tidligere. For nye virksomheder vil dette være en målgruppe, 
som har behov for ’lidt ekstra’.  
 
Opkvalificering 
Alle virksomheder, der ønsker at være med til at hjælpe borgere med brug 
for ekstra støtte, har mulighed for at få opkvalificering til de medarbejdere, 
som borgeren følger i det daglige arbejde.  
 
Opkvalificeringen er et 2 dages mentorkursus, som giver deltagerne viden og 
værktøjer, de kan anvende i den daglige mentorfunktion.  
Ligeledes er der mulighed for at deltage i 4 årlige 
virksomhedsnetværksmøder, hvor der vil være oplæg om aktuelt emne 
indenfor beskæftigelsesområdet.  
Her er der også mulighed for erfaringsudveksling med andre 
virksomhedsmentorer.  
Endvidere stilles fast kontaktperson og mentor til rådighed fra Jobcentrets 
side.  
 
I forløbene er der ekstra fokus på mål og delmål, og jobcentret følger 
løbende op på planer og muligheder.   
 
Virksomheder, som fremadrettet deltager i uddannelse, og som ønsker at 
samarbejde om denne målgruppe af ledige borgere, vil fremover betegnes 
’Virksomhedscentre generation 2’. 
 

- Er det din virksomhed og medarbejdere? 
 
 
 
Se mere på bagsiden… 
 


