
SPOT 
ET 
JOB



VI LØFTER STADIG I FLOK
Horsens er kendt for at få ting til at lykkes. Vi har en positiv tradition for at 
samarbejde - at løfte i flok. Det har vi bevist, at vi kan i HORSENS ALLIANCEN, og nu 
er turen kommet til næste skridt – et skridt, som vi har brug for din hjælp til at tage! 

HORSENS ALLIANCEN har dannet en taskforce.  Her er fokus på at finde mulighederne 
for de ledige, som har brug for en ekstra hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet. 
For den gruppe er der ikke altid en lige vej i job. De har ofte brug for at blive sluset 
langsomt ind på arbejdspladsen, så de får tid til at udvikle selvværd, arbejdsidentitet 
og tryghed i jobbet. 

Visionen for task forcen er derfor, at inspirere virksomheder til at finde stjernen 
i den enkelte og derved at skabe fælles succes - både for den enkelte og for 
virksomheden.  

Vi kender alle vores virksomheders kernekompetencer, og hvad der skaber direkte 
værdi for vores kunder. Men hvad med alle de andre opgaver, som får hverdagen til 
at fungere? 

Prøv at gå en tur rundt i din virksomhed og spot et job. Hvem rydder op, klargør 
mødelokaler eller passer udearealerne? Hvem vedligeholder bygninger, booker 
møder eller giver en hånd med i pakkeriet, når der er ekstra travlt? 

Der er sikkert også opgaver i din virksomhed, som trænger til at blive gjort, eller som 
tager tid fra dine medarbejderes kerneopgaver. 

Kan du spotte et job i din virksomhed? 

HVILKET SMÅJOB 
KAN DU SPOTTE 
I DIN VIRKSOMHED?



STEP 1: SPOT ET JOB

Spot et job i samarbejde med dine 
medarbejdere. Notér opgaverne 
ned og kontakt jobcenteret for en 
snak om din virksomheds behov og 
muligheder. 

Det er væsentlig for dig som 
virksomhed at vide, at ingen 
opgave er for lille, ingen antal timer 
er for få. 

Ring til jobcenteret på 7629 4801.
Fortæl at du har “spottet et job”.

SÅ ENKELT ER DET!

STEP 2: MATCH

Jobcenteret matcher 
 kandidat/kandidater, 

der passer til dine 
opgavebeskrivelser.

STEP 3: SAMTALE

Jobsamtaler med 
kandidater, hvor en 

fra jobcenteret 
kan være til stede. 

STEP 4: START

Når det helt rigtige 
match er fundet 

- aftales en ansættelse, 
og så er du i gang.

SMÅJOBS KAN VÆRE:
Arkivering, rengøring, vedl. af udenomsarealer, 

chauffør/transport, pakke varer ud, gaveindpakning, 
fylde på hylder, oprydning, lager, optælling, 
prismærkning, snerydning, kassebetjening, 

kundebetjening, produktionsarbejde og meget mere. 



HAR DU SPOTTET ET JOB?

SÅ RING TIL JOBCENTERET PÅ 76 29 48 01 
ELLER SKRIV TIL VIRKSOMHEDSSERVICE@HORSENS.DK

OG SIG AT DU HAR SPOTTET ET JOB.

“VI VIL INSPIRERE VIRKSOMHEDER 
TIL AT FINDE STJERNEN I DEN 

ENKELTE OG DERIGENNEM 
SKABE EN FÆLLES SUCCESS”


