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SOCIALE PROFIL



FÅ ET PARTNERSKAB
MED JOBCENTRET
INTRODUKTION TIL SERVICEKATALOGET

Vi skræddersyr meget gerne en indi
viduel løsning til din virksomhed, der
tager udgangspunkt i den virkelighed,
du står i.

Vi står altid til rådighed med professionel rådgivning
– pr. telefon, mail eller ved et gratis og uforpligtende
besøg hos dig.

Du kan kontakte os på:

tlf: 76 29 48 01 eller
Mail: virksomhedsservice@horsens.dk

Læs mere om social ansvarlighed på
side 46.
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Individuelle løsninger
Kataloget giver dig et overblik over de
forskellige måder, du kan samarbejde
med Jobcenter Horsens på. Du kan
plukke en enkelt ting ud, eller du kan
vælge flere og sammensætte det i en
større pakke. Det er op til dig.

Kickstart din sociale profil
Når du indgår et samarbejde med
Jobcenter Horsens, styrker du din
virksomheds sociale profil. Gennem
partnerskabet er din virksomhed med
til at løfte et socialt ansvar. Det ska
ber værdi i samfundet, og det skaber
positiv synlighed for virksomheden
– noget du kan bruge i din markeds
føring. Inde i servicekataloget har
vi derfor markeret de services, der
i særlig grad booster din virksomheds
sociale profil.

S

I Jobcenter Horsens vil vi gerne knyt
te stærke bånd til lokale virksomhe
der omkring rekruttering, opkvalifi
cering og social ansvarlighed. Når vi
samarbejder kan vi nemlig både sikre
din virksomhed kvalificeret arbejds
kraft og samtidig bringe flere ledige
i arbejde.
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REKRUTTERING
FÅ HJÆLP TIL AT FINDE DIN
NÆSTE MEDARBEJDER

Jobcentrets virksomhedskonsulenter
kan hjælpe dig med at finde det bed
ste match.
Vi står klar med sparring på dit jobopslag og hjælper dig med at finde
de mest kompetente ansøgere til stil
lingen.
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samtaler op og få din ansættelses
proces hurtigt i gang. Det er både
nemt og gratis for dig.
I vores rekruttering har vi fokus på at
få kommunens ledige borgere i arbej
de. Når du rekrutterer sammen med
jobcentret, hjælper du dermed ledige
ind på arbejdsmarkedet.

RART AT VIDE
OM REKRUTTERING

HVAD SIGER ANDRE
OM REKRUTTERING?

Nu skal du bruge Jobnet for Ar
bejdsgivere, når du rekrutterer via
jobcentret. Her kan du let søge blandt
150.000 CV’er, oprette stillingsopslag
gratis og sende en digital jobordre til
ethvert jobcenter i landet. Helt uden
problemer med GDPR.

Vi samarbejder med Jobcenter Horsens om udformning og opslag af vores stillingsannoncer. De er effektive
og hurtige til at lave dét, jeg ønsker,
og jeg får altid en meget venlig og
høflig betjening. Det sparer mig for
tid, som jeg i stedet kan bruge på
min primære drift.

Vi hjælper også gerne med at sætte

Klik ind på jobag.jobnet.dk og log på
med NemID.

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

VIL DU VIDE MERE?

Jobcenter Horsens hjælper med at:
•	udforme stillingsopslaget
• udvælge de rigtige kandidater
•	finde den rette løsning for din virk
somhed
•	rekruttere et større antal med
arbejdere.

Kontakt Jobcenter Horsens på

Berit Thomsen,
ejer af Berits Hjemmepleje

tlf: 76 29 48 01 eller

virksomhedsservice@horsens.dk

7

FRIGØR RESSOURCER
TIL DIN KERNEOPGAVE

Et småjob frigør ressourcer i din virk
somhed. De faglærte medarbejdere
kan fokusere på kerneopgaverne,
og sammen kan I på den måde løfte
produktiviteten.
Et småjob er en ansættelse på al
mindelige vilkår. Det kan være få ti
mer ugentligt, sæsonbetonet arbej
de, eller det kan være en ansættelse
ved pludseligt opstået behov for at få
løst en opgave.
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Småjob henvender sig først og frem
mest til ledige, som af forskellige år
sager har svært ved at få en fod inden
for på arbejdsmarkedet.

RART AT VIDE
OM SMÅJOB

HVAD SIGER ANDRE
OM SMÅJOB?

•

Kim varetager alle opgaver inden
for oprydning og vedligehold, så den
faglærte arbejdskraft kan koncen
trere sig om kerneopgaven. Når

•
Med småjob styrker du din virksom
heds sociale profil, fordi du er med til
at hjælpe ledige tilbage på arbejds
markedet.

 ed småjob er der mulighed for
M
prøvetid lige som ved almindelige
ansættelser.
D
 u betaler løn efter gældende
overenskomst, som svarer til op
gavernes art.

Kim fx skifter lysstofrør, rydder op,
foretager afgratning eller er operatør
på en lasermaskine, er han med til at
løfte vores produktivitet.

•

D
 u kan lægge en jobordre ind for
et småjob på Jobnet for arbejdsgi
vere.

Bo Ulsøe,
direktør i BLUNICO

Vi har fået god sparring fra Jobcenter
Horsens på, hvordan vi skulle sam

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

VIL DU VIDE MERE?

mensætte jobprofilen. De har også
hjulpet med at tilrettelægge en god
introduktionsperiode for Jeanette.

Jobcenter Horsens hjælper med at:
• indkredse arbejdsopgaverne
• rekruttere den rette kandidat
• planlægge introduktion og evt.
oplæring.
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Jobcenter Horsens står klar på side
linjen med råd og vejledning når, du
og den ansatte i småjob har behov for
det – graden af involvering er op til jer.

Kontakt Jobcenter Horsens på

tlf: 76 29 48 01 eller

virksomhedsservice@horsens.dk

Generelt har forløbet været meget
nemmere, end vi havde troet.
Lone Wessel,
direktør på Horsens Ny Teater

Find din næste medarbejder på
Jobnet for arbejdsgivere
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En virksomhedspraktik er en god mu
lighed for at vurdere kompetencerne
hos en kommende medarbejder.
I praktikken får den ledige en kort
oplæring, og din virksomhed får mu
lighed for at vurdere, om den ledige
matcher opgaverne i virksomheden.
Hvis der er et godt match, er praktik
ken et rigtig godt afsæt for ordinær

HVAD KAN VI
HJÆLPE MED?
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ansættelse. Er der brug for yderligere
opkvalificering, kan job med løntil
skud eller en uddannelsesaftale være
en mulighed (fx voksenlærling, se
side 30).
Du skal ikke betale løn eller forsikring
i praktikperioden, og din virksomhed
har ingen forpligtelser ud over praktik
perioden.

RART AT VIDE OM
VIRKSOMHEDSPRAKTIK
• Tilbud om virksomhedspraktik gæl
der alle ledige og varer typisk fire
uger.
• Der skal være et rimeligt forhold
mellem antallet af fastansatte og
ansatte i løntilskud eller virksom
hedspraktik.

HVAD SIGER ANDRE
OM VIRKSOMHEDSPRAKTIK?
Vi bruger virksomhedspraktik som
en håndsrækning til folk, der gerne
vil tættere på arbejdsmarkedet. Vi
føler på den måde, at vi er med til at
gøre en forskel. Praktikken giver os
mulighed for at lære praktikanterne at kende inden en eventuel fast
ansættelse. Det kan derfor være en
god måde at rekruttere på.
Claus Laursen,
teknisk chef, Hotel OPUS

Vi har været med i ordningen i man-

VIL DU VIDE MERE?

ge år, og dette skyldes de gode oplevelser med borgere i praktik, samarbejdet med jobcentret og de positive

Jobcenter Horsens hjælper med at:
•	skabe kontakten mellem dig og
den ledige
•	rådgive og vejlede dig i forhold til at
få praktikken på plads
• følge løbende op på praktikken
•	godkende og tilrettelægge kurser til
den ledige.
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Kontakt Jobcenter Horsens på

oplevelser, det medfører i hverdagen.

tlf: 76 29 48 01 eller

Ligeledes synes vi, det fungerer godt

virksomhedsservice@horsens.dk

med en fast virksomhedskonsulent,
som har god indsigt
i vores arbejdsplads.
Tonny Lohmann Jensen,
Horsens kirkegårde
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TILSKUD TIL LØNNEN
MENS DU OPLÆRER
NY MEDARBEJDER
ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD

RART AT VIDE
OM JOB MED
LØNTILSKUD

HVAD SIGER
ANDRE OM JOB
MED LØNTILSKUD?
Vi har ansat en ledig i løntilskud på

Med løntilskudsordningen kan du an
sætte en ny medarbejder med lavere
lønudgift for en periode.
Du hjælper samtidig en ledig til at
opnå nye kompetencer, erfaringer og
kontakter. Og dermed et bedre ud
gangspunkt for at få et ordinært job.

HVAD KAN VI
HJÆLPE MED?
Jobcenter Horsens hjælper med at:
•	finde mulige kandidater
•	rådgive og vejlede dig i forhold til at
få løntilskuddet på plads
•	stå til rådighed som sparrings
partner i løntilskudsperioden.
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Et løntilskudsjob giver dig god tid til
at lære medarbejderen op, og du får
et grundigt indtryk af medarbejderens
kompetencer inden en evt. fast
ansættelse.
Ansættelse af ledige med løntilskud
kan også tilføre din virksomhed ekstra
ressourcer og overskud til at afprøve
nye forretningsidéer.

VIL DU VIDE MERE?
Kontakt Jobcenter Horsens på

tlf: 76 29 48 01 eller
virksomhedsservice@horsens.dk

•	Ledige med seks måneders samlet
ledighed har mulighed for ansæt
telse med løntilskud.
•	For ufaglærte, enlige forsørgere og
personer over 50 år er der mulig
hed for ansættelse med løntilskud
fra første ledighedsdag.
•	Perioden, hvor du får tilskud til løn
nen, strækker sig typisk over tre
måneder. Dog højst seks måneder.
Løn og ansættelse følger den al
mindelige overenskomst.

vores kontor. Hun har gjort det rigtig
godt, og vi tilbyder hende ordinær
ansættelse, når løntilskudsperioden
udløber.
Løntilskudsordningen er meget attraktiv for en mindre virksomhed
som vores, da den giver mulighed for
at ansætte ledige med behov for en
lidt længere oplæringsperiode. Det
giver god mening for vores virksomhed, at vi på den måde kan give ledige en chance for at få et arbejde.
John Svane Hansen,
Direktør, ShopConcept

•	Der skal være et rimeligt forhold
mellem antallet af fastansatte og
ansatte i løntilskud eller virksom
hedspraktik i din virksomhed.
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ANSÆT EN FLEKSIBEL
MEDARBEJDER PÅ NEDSAT
TID
FLEKSJOB

Hvis du mangler en medarbejder til
at arbejde deltid eller til at løse en
opgave på få timer, kan du med for
del ansætte en i fleksjob.
Med fleksjobordningen betaler du for
de effektive timer. Kommunen sup
plerer med et fleksløntilskud direkte
til den fleksjobansatte.
En person der er ansat i fleksjob har
nedsat arbejdsevne med behov for
fysiske og/ eller psykiske skånehen
syn, kan derfor ikke arbejde fuldtid.

HVAD KAN VI
HJÆLPE MED?
Jobcenter Horsens hjælper med at:
• vejlede omkring fleksjob-ordningen
og finde den rette kandidat
• skaffe hjælpemidler og indretning af
arbejdspladsen
• følge op på ansættelsen efter aftalen.
• vejlede om fastholdelse i fleksjob.
14

Du får en medarbejder med gode
faglige kompetencer blot på færre
timer. Jobcentret kan hjælpe med at
finde og ansætte din nye medarbej
der, der kan passe til virksomhedens
behov.
Får din medarbejder en varig be
grænsning i arbejdsevnen, kan du
søge om muligheden for at få bevil
get et fastholdelsesfleksjob, så du
kan beholde medarbejderen. Læs
mere om fastholdelsesfleksjob her.

RART AT VIDE
OM FLEKSJOB

HVAD SIGER ANDRE
OM FLEKSJOB?

• Du betaler løn for de effektive timer
– jobcentret supplerer lønnen med
et fleksløntilskud.

Jeg har to fleksjobmedarbejdere,
vet en uundværlig del af virksomheden. Martin og Johnny arbejder

• Der er mulighed for en kort praktik
forud for en fleksjobansættelse.

tilsammen 25 timer, og jeg betaler for
de 18 timers effektiv arbejdstid.
Henrik Juel,

• Vi samarbejder med dig og din med
arbejder om, at skånehensyn bliver
overholdt i ansættelsen.

indehaver, Necon A/S

• Du har ret til sygedagpengerefusion
fra 1. fraværsdag, hvis der betales
løn under sygdom.

VIL DU VIDE MERE?

• Der skal altid oprettes en ansættel
seskontrakt ved fleksjob.

Kontakt Jobcenter Horsens på

• Indberet ændringer i løn eller timer i
ansættelsen.

tlf: 76 29 48 01 eller

Martin og Johnny, der hurtigt er ble-

virksomhedsservice@horsens.dk
Se også:
https://horsens.dk/Job
www.virk.dk
www.star.dk
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Når du åbner din virksomhed for an
dre kulturer, åbner du for nye perspek
tiver og tankegange, som kan skabe
positiv værdi for din virksomhed.
Ved at ansætte en flygtning er du
samtidig med til at løse en vigtig
samfundsopgave. De danske ar
bejdspladser udgør ofte de bedste
rammer for vellykket integration.
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eneste udfordring, og du har mulig
hed for at oplære dem til de opgaver,
du ønsker, de skal varetage.

RART AT VIDE OM
NYDANSKERE I JOB

HVAD SIGER ANDRE
OM NYDANSKERE I
JOB?

•	Du kan få en økonomisk bonus,
når du ansætter en flygtning på
almindelige vilkår.

Vi er meget glade for den engagerede
indsats og vilje til at være en del af
fællesskabet, som vore nye, syriske
kolleger har vist. Jobcenter Horsens

Du kan åbne din virksomhed for
flygtninge gennem forskellige typer
ansættelser og praktikker.

•	Du har mulighed for at prøvekøre
ansættelsen med praktik eller løn
tilskud.

har gjort en god indsats med at finde
medarbejdere, som kompetencemæssigt passer godt ind i vores virksomhed.

Du kan fx kombinere en ansættelse
med et uddannelsesforløb, eller du
kan ansætte på almindelige vilkår.

Du får en medarbejder, der typisk er
meget motiveret. Ofte er sproget den

•	Der er mulighed for uddannelses
forløbet IGU, som kombinerer
skole- og danskundervisning med
praktisk oplæring i virksomheden.

Carsten Jensen, Business Partner
og HR Manager i Velux

Nesrin kunne ikke særlig meget
dansk, da hun blev tilknyttet virksomheden. Hun er i dag en meget vellidt

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

VIL DU VIDE MERE?

medarbejder blandt både kolleger og
kunder. Nesrin blev hurtigt en del af
det sociale liv i firmaet, og hun fun-

Jobcenter Horsens hjælper med at:
•	vejlede og rådgive om økonomisk
bonus og mulighed for IGU
•	afdække dine muligheder for at
ansætte en flygtning
• finde det gode match
16

•	planlægge forløbet, så der bliver
taget hensyn til arbejdstid, sprog
skole og uddannelse
•	udvælge de rigtige kandidater.

Kontakt Jobcenter Horsens på

tlf: 76 29 48 01 eller

virksomhedsservice@horsens.dk

gerer nu som alle andre danskere. På
sigt håber vi at kunne overtale Nesrin
til at tage en uddannelse inden for
hjemmepleje, så vi kan beholde hende i firmaet.
Berit Thomsen,
ejer af Berits Hjemmepleje A/S
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SEND DINE ANSATTE
PÅ KURSUS OG FÅ TILSKUD
TIL EN VIKAR
JOBROTATION

Jobrotationsordningen giver din virk
somhed mulighed for at sende én
eller flere medarbejdere på efterud
dannelse.
Dine medarbejdere bliver i uddannel
sesperioden erstattet af vikarer, som
du kan få et økonomisk tilskud til.

Samtidigt styrker du din virksomheds
rekrutteringsgrundlag, da mange
vikarer efterfølgende er velkvalificeret
arbejdskraft.
Vikaren skal have været ledig i mini
mum seks måneder forud for ansæt
telsen.

RART AT VIDE
OM JOBROTATION

HVAD SIGER ANDRE
OM JOBROTATION?

•	Vikaren kan være ansat i op til ni
måneder.

Det er fantastisk, at man kan få en
rotationsvikar ud, når en medarbejder skal på efteruddannelse. Det er

•	Vikaren skal være ansat med
minimum 10 timer om ugen.

en win win-situation, fordi rotationsvikaren samtidig kommer ud og får
nogle kontakter, som vedkommende

•	Hvis flere medarbejdere skal på
kurser uafhængigt af hinanden, kan
den samme vikar erstatte dem alle.

Du får dermed opkvalificeret med
arbejderne, uden at I kommer bagud
med arbejdet.

kan bruge i sit videre jobforløb. For
os betyder det, at vi kan opretholde
en dagligdag med ordentlig kvalitet.
Anni Jacobsen, Daginstitutions
leder, Distrikt Stensballe

Det er første gang, pædagogerne har
været afsted på et længerevarende
kursus. Dét er i sig selv et kæmpe

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

VIL DU VIDE MERE?

kompetenceløft. Sidegevinsten er, at
mange vikarer har fået job eller er
startet på uddannelse.

Jobcenter Horsens hjælper med at:
•	tilrettelægge jobrotationen efter din
virksomheds behov
•	rekruttere de rigtige vikarer.
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•	afklare dine medarbejderes behov
for opkvalificering
•	rådgive om uddannelses- og
kursusmuligheder.

Kontakt Jobcenter Horsens på

tlf: 76 29 48 01 eller
virksomhedsservice@horsens.dk

Anne Bust, dagtilbudschef,
Horsens Kommune
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NÅR DU VIL REKRUTTERE
ARBEJDSKRAFT I
HELE LANDET
JOBSERVICEDANMARK

I JobserviceDanmark samler landets
jobcentre deres kræfter for at hjælpe
dig med din rekruttering.
Det kan være nødvendigt til særligt
specialiserede stillinger, hvor det er
svært at finde kvalificeret arbejdskraft.
JobserviceDanmark giver dig mulig
hed for at etablere samarbejdsaftaler

HVAD HJÆLPER
JOBS ERVICEDANMARK MED?
JobserviceDanmark hjælper med at:
• formidle kontakten mellem dig og
landets jobcentre
• varetage din rekruttering til en eller
flere stillinger
• formidle virksomhedspladser til
flygtninge.
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RART AT VIDE OM
JOBSERVICEDANMARK

med flere jobcentre omkring rekrutte
ring til en eller flere stillinger.
Du kan også etablere samarbejdsaf
taler omkring opkvalificering.

Når du samarbejder med Jobservi
ceDanmark, vil dit lokale jobcenter stå
for at koordinere servicen til din virk
somhed på tværs af hele beskæftigel
sessystemet.
Det kan være samarbejde med
a-kasser, uddannelsesinstitutioner og
WORKINDENMARK.

JobserviceDanmark sørger for, at dit
lokale jobcenter kontakter dig inden
for en enkelt arbejdsdag.
Når dine ønsker og behov til kandida
ter er fastlagt, vil du blive præsenteret
for de bedste ledige kandidater inden
for tre arbejdsdage.

VIL DU VIDE MERE?
Kontakt JobserviceDanmark på

tlf: 72 200 350 eller

læs mere om deres services på
www.jobservicedanmark.dk
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SKAL DIN VIRKSOMHED
ANSÆTTE EN UDENLANDSK
SPECIALIST?
Jobcenter Horsens kan hjælpe med job til
ægtefællen

Jobmuligheder for ægtefællen kan
være helt afgørende for, at en uden
landsk kandidat har lyst til at bosætte
sig i Danmark.

jobrettet tilbud til aktivt jobsøgende
ægtefæller / partnere, der følger med
en international specialist, der er an
sat ved en østjysk virksomhed.

I 2018 indgik Jobcenter Horsens
derfor et samarbejde med 11 andre
jobcentre i Business Region Aarhus.

RART AT VIDE OM
ÆGTEFÆLLEORDNING

SÅDAN KOMMER DU I
GANG

• Termen 'ægtefælle' dækker både
over partner og ægtefælle.

Når din virksomhed ønsker at hjælpe
en international medarbejders ægtefælle i beskæftigelse, skal du som

• Tilbuddet er af 6-12 måneders
varighed.

det første tage kontakt til ægtefællen
for at høre, om vedkommende har
hørt om Ægtefælleordningen og om

• Tilbuddet kan være alt fra et egent
ligt job til et praktikforløb eller en
løsere tilknytning til en organisation.

Samarbejdet går på at garantere et

det kunne have interesse.
Herefter skal du kontakte Jobcentret,
som vil stå for jobsamtalen. Til samtalen vil vi gennemgå CV, jobønsker

HVAD KAN VI
HJÆLPE MED?
Jobcenter Horsens tilbyder:
• personlig sparring til medfølgende
ægtefælle/partner
• hjælp til minimum ét jobrettet tilbud.
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samt forventningsafstemme i forhold

VIL DU VIDE MERE?

• Intentionen er, at det skal være en
hjælp til at tage det første skridt ind
på det danske arbejdsmarked.

Ægtefællen er også velkommen til

Kontakt Anette Klausen på

• Der er ingen jobgaranti ved et jobrettet tilbud.

tlf: 40 42 27 44 eller
ankl@horsens.dk

til tilbud, muligheder og realistisk
jobsøgning.

selv at kontakte Jobcentret udenom
jeres virksomhed.

• Det forudsættes, at ægtefællen er
aktivt jobsøgende og indstillet på
selv at gøre en indsats.
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NÅR EN JOBANSØGER BEDER OM
FORTRINSADGANG
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ANSØGER MED FORTRINSADGANG

PRO

F

RART AT VIDE OM
FORTRINSADGANG

SÅDAN GØR DU

Fortrinsadgang giver ansøgere med
handicap eller funktionsnedsættelse
mulighed for at komme til jobsamtale
ved stillinger i det offentlige.

blive indkaldt til personlig samtale,
hvis vedkommende ikke opfylder de
formelle uddannelseskrav til den op
slåede ledige stilling.

• Fortrinsadgang har til formål, at
styrke muligheden for, at personer
med handicap kan skifte job eller
komme i beskæftigelse.

Når en ansøger gør brug af fortrins-

Offentlige arbejdsgivere er forpligtet
til at give fortrinsadgang til ansøgere
med handicap, når de søger en op
slået stilling. Dette gælder også, hvis
de ansøger om taxabevillinger eller
stadepladser.

Ved ansættelse af intern ansøger be
høver du heller ikke indkalde ansøge
re med fortrinsadgang til jobsamtale.

• Alle offentlige arbejdsgivere er,
som udgangspunkt, forpligtet til at
give fortrinsadgang til ansøgere
med handicap.

Pligten gælder, hver gang en ansøger

Der gælder dog visse undtagelser.
Ansøgeren har f.eks. ikke krav på at

Har du haft en ansøger med for
trinsadgang til samtale, men ikke øn
sker at ansætte vedkommende, skal
du kontakte jobcentret inden du fort
sætter ansættelsesproceduren.

adgang, er du forpligtet til at indkalde
vedkommende til en personlig ansættelsessamtale.

søger, uagtet om du kender ansøger
fra tidligere jobsamtaler.
Dette gælder også, selv om ansø-

• Ansøger behøver ikke være god
kendt af jobcentret til at være i mål
gruppen og har heller ikke pligt til
at dokumentere sit handicap.

geren ikke kan leve op til kravet om
ugentlig arbejdstid i stillingsopslaget.
Hvis du efter en ansættelssamtale
ikke ønsker at ansætte ansøger, skal
du straks redegøre om hvorfor over-

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

VIL DU VIDE MERE?

for jobcentret.
Først når forhandlingen med jobcen-

• Jobcentret kan tilbyde rådgivning
om, hvordan man som offentlig
arbejdsgiver skal håndtere ansøg
ninger med fortrinsadgang korrekt
efter lovgivningen.
24

• Jobcentret kan hjælpe til med at
give jer den bedste opstart, når
I ønsker at ansætte en ansøger,
som har haft fortrinsadgang.

Kontakt Jobcenter Horsens på

tlf: 76 29 47 00 eller

jobcenter@horsens.dk

tret er afsluttet, kan du fortsætte
ansættelsesproceduren med andre
kandidater.
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Samspil er et samarbejde mellem
virksomheder, grundskoler og ung
domsuddannelser, der skal klæde
folkeskoleelever på til uddannelse og
jobvalg.

LE
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SOCI
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SAMSPIL

S

ÅBN DIN VIRKSOMHED
FOR FOLKESKOLEELEVER

PRO

F

Ved at deltage skaber du synlighed
for din virksomhed og viser de unge,
hvad din branche og virksomhed kan
tilbyde. På den måde bidrager du til at
sikre din fremtidige arbejdskraft.

RART AT VIDE OM
SAMSPIL

HVAD SIGER ANDRE
OM SAMSPIL?

• Samspil er et initiativ taget af
HORSENS ALLIANCEN

I Atkins har vi haft besøg af 9. klasser i Projekt Samspil. Vi har haft ca.
fem–seks besøg af et par timers va

• Virksomhedsbesøgene er for 6., 7.
og 9. årgang

righed over de sidste par år. Vi får
lejlighed til at gøre de unge bevidste
om vores virksomhed, og hvordan

Du kan deltage i Samspil ved at afhol
de virksomhedsbesøg, for folkeskole
elever fra 6., 7. og 9. årgang.

• Samspil inspirer også yngre elever
gennem aktiviteter på skolerne

man bliver ingeniør. Dernæst har
vi vist dem eksempler på projekteringsopgaver, og givet dem en lille
opgave, som de løser i grupper. Vi
ser en langsigtet værdi i, at de unge
får kendskab til vores virksomhed og

HVAD KAN VI
HJÆLPE MED?

vores branche, og vi ser frem til at

VIL DU VIDE MERE?

modtage et nyt hold unge.
Jens Adamsen,
Seniorprojektleder, Atkins

Jobcenter Horsens hjælper med:
• sparring på virksomhedsbesøgets
indhold
• hjælp til planlægning og
koordinering.
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Kontakt Jobcenter Horsens på

tlf: 76 29 48 01 eller

virksomhedsservice@horsens.dk

27

Som erhvervsmentor er du med til at
gøre en forskel for et ungt menneske,
der skal vælge uddannelse eller er
hvervsretning.
Det gør du bl.a. ved at stille dit net
værk og viden om arbejdsmarkedet
til rådighed. På den måde hjælper du
den unge til at finde selvtillid og vilje
styrke til at nå sit mål.

HVAD KAN VI
HJÆLPE MED?
Jobcenter Horsens hjælper med at:
• matche dig med en ung, som har
brug for råd og vejledning til at nå
sit mål
• klæde dig på til rollen som mentor
• rådgive dig omkring de specifikke
udfordringer, som du og den unge
arbejder med.
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HJÆLP UNGE GODT
I GANG MED JOB
OG UDDANNELSE

PRO

F

Du skal stille tre timer om måneden
til rådighed over tre måneder. Møder
ne mellem jer kan enten ske i eller
uden for arbejdstiden – gerne i din
virksomhed.
Du bliver klædt på til rollen og vil på
forhånd få information om den unge,
du skal være mentor for.

VIL DU VIDE MERE?
Kontakt Jobcenter Horsens på

tlf: 76 29 48 01 eller

virksomhedsservice@horsens.dk

RART AT VIDE OM
ERHVERVSMENTOR

HVAD SIGER ANDRE
OM ERHVERVSMENTOR?

• De unge er mellem 16 og 29 år,
og de har alle frivilligt tilmeldt sig
erhvervsmentorordningen.

Rollen som erhvervsmentor har givet
mig indsigt i de udfordringer, unge
har, når de skal vælge uddannelse. Jeg føler, jeg med min viden og

• Du skal som minimum kunne
mødes med den unge tre timer om
måneden i tre måneder.

sparring er med til at gøre en forskel.
Samtidig er det utroligt givende at se
smil og glimt i øjnene hos de unge,
når tingene lykkes for dem. Jeg kan

• Din rolle bliver primært at vejlede
og rådgive omkring de udfordrin
ger, de unge møder på deres vej til
job eller uddannelse. Dette kan fx
være jobsøgning, samtaler eller de
sociale spilleregler på en arbejds
plads eller uddannelsesinstitution.

derfor klart anbefale andre at blive
erhvervsmentor – det er en livsbekræftende oplevelse.
Edel Bertelsen,
Registreret revisor,
Lidegaard Revision & Rådgivning

• Du skal også motivere den unge
og hjælpe med at holde ved, når
tingene ikke går den rigtige vej.
• Du får mulighed for at møde
andre erhvervsmentorer og få del
i viden og de gode erfaringer, som
ordningen allerede har givet.
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FÅ EN LÆRLING
MED LIVSERFARING
VOKSENLÆRLING
RART AT VIDE
OM VOKSENLÆRLINGE
Med en voksenlærling får du en med
arbejder med livserfaring, der er klar
til at tage et ansvar fra første dag.
Alle over 25 år kan blive voksenlærlin
ge, men der gælder forskellige regler
i forhold til, om du kan få tilskud samt
til tilskuddets størrelse.

HVAD KAN VI
HJÆLPE MED?
Jobcenter Horsens hjælper med at:
• finde egnede kandidater
• rådgive om tilskudsmuligheder
•	afklare dit behov for kompetencer
og erfaring
• udforme stillingsopslaget
• udvælge de rigtige kandidater
• foretage indledende interviews
• etablere aftalen.
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Ordningen er fleksibel og kan både
bruges til at uddanne nye eller allere
de ansatte medarbejdere.
Voksenlærlingeordningen styrker dit
rekrutteringsgrundlag. Når du indgår
en uddannelsesaftale, er du med til at
opkvalificere arbejdskraften og klæde
virksomheden på til fremtidens krav.

•	Du kan få tilskud til ansættelsen.
Tilskuddets størrelse afhænger af,
om voksenlærlingen kommer fra
beskæftigelse og/eller er faglært.
Kontakt jobcentret for vejledning
eller læs mere her.

HVAD SIGER ANDRE
OM VOKSENLÆRLINGE?
Vi har haft flere voksenlærlinge. En af
gevinsterne er helt sikkert, at man får
mere modne og målrettede medarbejdere, der har livserfaring og er et
sted i livet, hvor de ved, hvad de
gerne vil.
Henrik Juel Madsen,

•	Ordningen er fleksibel og kan både
bruges til at uddanne nye medar
bejdere og til at opkvalificere allere
de ansatte.

R82 Horsens

Vores erfaring er, at man ved ansættelse af en voksenlærling får en med-

VIL DU VIDE MERE?

•	Der er mulighed for en kort praktik
uden lønudgift inden I indgår en
voksenlæreaftale.

arbejder, der er mere målrettet
i sit uddannelsesvalg og ofte allerede
har en arbejdskultur med i bagagen.
Torben Steffensen,

Kontakt Jobcenter Horsens på

tlf: 76 29 48 01 eller

virksomhedsservice@horsens.dk

•	Voksenlærlinge gennemfører lige
som almindelige lærlinge deres
uddannelse med skiftevis skole og
arbejde i din virksomhed.

VS-Automatic
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De sygemeldte borgere kommer med
erhvervserfaring og vil i det omfang,
deres helbred tillader det, indgå i det
daglige arbejde i din virksomhed

HVAD KAN VI
HJÆLPE MED?
Jobcenter Horsens hjælper med at:
•	rådgive og vejlede dig i forhold til
mulighederne for virksomheds
praktik hos dig
•	formidle kontakten mellem dig og
den sygemeldte borger
• følge løbende op på virksomheds-	
praktikken
32

A

LE

IL

DIN

I et optræningsforløb medvirker du
til at udvikle sygemeldte borgeres
arbejdsidentitet og selvværd, afklare
deres arbejdsevne og støtte dem på
vejen tilbage til arbejdsmarkedet.
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VIRKSOMHEDSPRAKTIK
SOM OPTRÆNING

S

HJÆLP EN SYGEMELDT
TILBAGE TIL
ARBEJDSMARKEDET

PRO

F

indenfor de rammer vi aftaler for virk
somhedspraktikken.
Gennem et godt match mellem din
virksomheds behov og borgerens
kunnen, får du dermed tilført ekstra
hænder og løst arbejdsopgaver.
Din virksomhed har ingen lønudgifter
forbundet med optræningsforløbet.

VIL DU VIDE MERE?

RART AT VIDE OM
VIRKSOMHEDSPRAKTIK

HVAD SIGER ANDRE
OM VIRKSOMHEDSPRAKTIK FOR SYGEMELDTE?

•	Virksomhedspraktikken strækker
sig typisk over 13 uger, men kan i
nogle tilfælde blive forkortet eller
forlænget.

Vi har i Centralkøkkenet haft stor
glæde af at kunne etablere virksomhedspraktik. Vi har haft et godt samarbejde med Jobcenter Horsens, der
har haft stor forståelse for at tilpasse

•	Din virksomhed har ingen løn
udgifter i forbindelse med virksom
hedspraktikken.

virksomhedspraktikken, så det ikke
kun er borgeren, men ligeså meget arbejdspladsen, der tilgodeses.
Jobcentret har haft forståelse for, at

•	Den sygemeldte er dækket af
kommunens arbejdsulykkes
forsikring.

det ikke altid kan medføre ansættel-

•	Du er ikke forpligtet til at tilbyde
ansættelse efter endt virksomheds
praktik.

Kirsten Rytter Knudsen,

se, men derfor kan vi godt tilbyde en
seriøs virksomhedspraktik.

Ledende Økonoma i Centralkøkkenet, Hospitalsenheden Horsens

Kontakt Jobcenter Horsens på

tlf: 76 29 48 01 eller
virksomhedsservice@horsens.dk
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SYGDOM BEHØVER IKKE
BETYDE FARVEL TIL
ARBEJDSPLADSEN
FOREBYG SYGEFRAVÆR OG GIV DIN SYGEMELDTE MEDARBEJDER DEN BEDSTE
STØTTE
Risikerer sygefraværet at vare mere
end 8 uger? Vi kan hjælpe dig og din
medarbejder med en Fast trackbehandling af sygemeldingen. En tid
lig opfølgning gør det muligt at sætte
ind med relevant støtte, så du får din
medarbejder tilbage hurtigst muligt.
Er din medarbejder fraværende
på grund af kronisk eller langvarig

s ygdom? Vi kan hjælpe dig med at
søge om dagpengerefusion fra første
fraværsdag (§ 56-aftale).
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• Jobcentret tilbyder en rundbords
samtale med relevante parter i
virksomheden.

HOTLINE TIL
FASTHOLDELSE
Har du en medarbejder du gerne vil
hjælpe?
Ring til os og hør om dine mulig

Ved en varig begrænsning i ar
bejdsevnen er der også mulighed
for, at din medarbejder får bevilget et
fleksjob i din virksomhed, et såkaldt
fastholdelses-fleksjob. Læs mere om
fleksjob side 14 eller her.

HVAD KAN VI
HJÆLPE MED?
Jobcenter Horsens hjælper med at:
• udarbejde handlingsplan, som skal
hjælpe medarbejderen tilbage på
arbejdsmarkedet
• vejlede om, hvordan du bedst indret
ter den sygemeldtes arbejdsplads
• vejlede om dine muligheder, hvis
din medarbejder bliver kronisk syg
(§56-aftale)

RART AT VIDE OM
FASTHOLDELSE AF
SYGEMELDTE MEDARBEJDERE

• Din medarbejder kan være helt el
ler delvist sygemeldt.
• I kan få sygedagpengerefusion,
hvis din sygemeldte medarbejder
har ret til sygedagpenge, eller I har
fået bevilget en §56-aftale.
• I kan søge om hjælpemidler, ar
bejdspladsindretning og personlig
assistance.

• lave en tidlig opfølgning, hvis din
medarbejders sygemelding vil vare
mere end otte uger (Fast Track-ind
sats)
• sætte rammerne for en eventuel
rundbordssamtale.

• Fast Track-behandling er en frivillig
ordning, hvor den sygemeldte får
en tidligere opfølgning fra jobcente
ret.

heder:

Tlf. 24 62 85 83
Søg om refusion af
sygedagpenge.

Læs mere om
fastholdelses-fleksjob
Her kan du læse mere om
Fast track-behandling (pdf)

• Fastholdelsesfleksjob er for din
medarbejder med nedsat ar
bejdsevne
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HJÆLP DIN MEDARBEJDER
MED AT BEVARE ARBEJDSEVNE OG ARBEJDSGLÆDE
SKIFT SPOR TIL ET ARBEJDSLIV UDEN
SMERTER

Er din medarbejder nedslidt af særligt
belastende eller tungt arbejde eller i
risiko for at blive det? Du og din virk
somhed kan medvirke til, at han beva
rer arbejdskraft og trivsel. Gennem et
sporskifte.
Gennem sporskifteordningen kan du
på vegne af din medarbejder søge om
tilskud til et forløb, der kvalificerer din
medarbejder til at skifte karrierevej.
Sporskiftet kan bestå af jobrettet vej

HVAD KAN VI
HJÆLPE MED?
Jobcenter Horsens hjælper med at:
•	rådgive dig og din medarbejder om
sporskifteordningen
• søge støtte og tilskud til den enkelte
medarbejders sporskifteforløb
• finde erhvervsrettet efteruddannelse
og eventuel praktik i en anden virk-	
somhed.
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ledning eller efteruddannelse. Et
sporskifte kan også omfatte en prak
tik i en anden virksomhed.
Når du giver din nedslidte medar
bejder muligheden for at skifte spor,
tager du og din virksomhed et socialt
ansvar. Sporskiftet er nemlig med til
at sikre, at din medarbejder beva
rer kontakten til arbejdsmarkedet og
dermed evnen til at forsørge sig selv.

VIL DU VIDE MERE?
Kontakt Jobcenter Horsens på

RART AT VIDE OM
SPORSKIFTE

INFORMATIONSFILM
– Produceret i 2019

• Målgruppen er medarbejdere, som
er nedslidte eller i risiko for at blive
det på grund af fysisk eller psykisk
belastende arbejde.

Styrelsen for Arbejdsmarked og

• Der er ingen krav til medarbejde-	
rens jobfunktion eller uddannelse.
Heller ikke til medarbejderens alder.

Se filmene her.

Rekruttering har lavet en række gode
informationsfilm om det at skifte
spor.

• Din virksomhed søger om støtte
med henblik på at få et tilskud på
vegne af medarbejderen.
• Det tager maksimalt 40 arbejdsdage
at gennemføre sporskiftet. Forløbet
kan bredes ud over et halvt år.

tlf: 76 29 48 01 eller

virksomhedsservice@horsens.dk
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MEDARBEJDERE MED
FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
FASTHOLDE OG ANSÆTTE
VIL DU VIDE MERE?
I samarbejde mellem Jobcentret og
din virksomhed skaber vi løsninger,
der muliggør at du kan fastholde eller
ansætte medarbejdere, der har fået
eller får nedsat arbejdsevne.
Jobcentret tilbyder indsats, som pas
ser til den enkelte medarbejderes
særlige behov i arbejdssituationen.

HVAD SIGER ANDRE
VIRKSOMHEDER?

Kontakt Jobcenter Horsens

For os hos au2parts er det en kæmpe

Henriette Tirsvad på

tionsnedsættelse ansat. Vi hjælper

tlf: 29 26 11 36 eller

gevinst at have en person med funken ung person til en uddannelse og

ht@horsens.dk

får selv en god arbejdskraft til for-

Svend Erik Langberg på

til rådighed når der skal arrangeres

tlf: 40 56 72 31 eller

sel@horsens.dk

nuftige penge. Jobcenteret står altid
kurser osv. kan kun anbefale at andre
virksomheder hjælper personer med
funktionsnedsættelse i arbejde, det
er en gevinst for begge parter.

HVAD KAN VI
HJÆLPE MED?

Du kan også finde yderligere
informationer og ansøgningsskema
hos star.dk.

Casper Nicolai Pedersen,
afdelingsleder i au2parts

Jobcenter Horsens hjælper med:
• At drøfte mulige løsninger med jer og jeres nuværende/kommende medarbejder.
• At tilpasse hjælpemidler individuelt, f.eks. arbejdsredskaber og mindre arbejds
plads- indretning.
• Personlig assistance, herunder tolkebistand til døve.
• At være mentor for en begrænset periode.
• Tilskudsjob (Isbryderordningen) til nyuddannede med funktionsnedsættelse.
• Opmærksomhed på fortrinsadgang for handicappede til offentlige stillinger.
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VITAS OG JOBNET FOR
ARBEJDSGIVERE
VITAS OG JOBNET
VIL DU VIDE MERE?
VITAS
Det digitale ansøgningssystem VITAS
sparer dig både tid og papirarbej
de, når du skal ansøge om pladser til
løntilskud, voksenlærlinge og ulønnet
praktik.
Du behøver blot en medarbejdersig
natur for at komme i gang.

JOBNET FOR ARBEJDSGIVERE
Du skal bruge Jobnet for arbejdsgive
re, når du rekrutterer igennem jobcen
tret.
Her kan du søge kandidater blandt
150.000 CV’er, oprette stillingsopslag
gratis og sende en jobordre til ethvert
jobcenter i landet.

HVAD SIGER ANDRE
OM VITAS?

Kontakt Jobcenter Horsens på

Jeg har lige godkendt forlængelse af

tlf: 76 29 48 01 eller

praktikken af vores praktikant Per.

virksomhedsservice@horsens.dk

Det tog ca. 10 sekunder. Det er da

Kontakt VITAS for teknisk support på

Jesper Lund Hansen,

tlf: 70 25 89 25
Læs mere om Jobnet for arbejdsgive
re her.

nemt.
Områdeleder, Region Midtjylland

Hos Baze A/S bruger vi VITAS til kontakten med Jobcentret. Det er nemt
at sende en ansøgning om løntilskud,

HVAD HJÆLPER
JOBNET FOR ARBEJDSGIVERE MED?

HVAD HJÆLPER
VITAS MED?

virksomhedspraktik etc. Hvis vi har
en konkret kandidat til jobbet eller
praktikken, taster vi det også ind her.
Vi får hurtigt svar retur, og vi kan til

Med Jobnet for arbejdsgivere kan du:
• søge kandidater i hele landet blandt 150.000 CV’er
• oprette dine egne stillingsopslag helt gratis og gemme tidligere stillingsop
slag
• få besked, når et nyt CV matcher dine kriterier og gemme CV’er til senere
brug
• sende en digital jobordre til ethvert jobcenter i hele landet
• modtage CV ’er på en sikker måde så du automatisk overholder GDPR.
Find Jobnet for arbejdsgivere her.
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Med VITAS kan du:
• spare papirarbejdet
• sikre, at du udfylder ansøgningerne
korrekt
• samle alle dine ansøgninger og
korrespondancer med Jobcenter
Horsens
• sikre, at du overholder lovgivnin
gen.

en hver tid logge på og se status,
korrespondance, godkendelser mv. Vi
behøver ikke selv have noget arkiv –
alt er tilgængeligt og samlet her.
Helle Pedersen,
bogholder i Baze A/S
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HJÆLP DINE MEDARBEJDERE GODT VIDERE
STØRRE AFSKEDIGELSER
RART AT VIDE OM
STØRRE AFSKEDIGELSER
Ved større afskedigelser kan du via
jobcentret få hjælp og støtte til de
medarbejdere, der varsles afskediget.
Formålet er at iværksætte en hurtig
og effektiv indsats, så de afskedigede
medarbejdere kommer i arbejde igen
hurtigst muligt.

Jobcentret kan fx hjælpe med ansøg
ning om midler til opkvalificerende
kurser eller jobsøgningskurser.
Hvis din virksomhed skal afskedi
ge medarbejdere i større omfang,
skal din virksomhed varsle det til Det
Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Større afskedigelser er:
• hvis mindst 10 afskediges i en virk
somhed, som beskæftiger over 20
og færre end 100
• hvis mindst 10 pct. afskediges i
en virksomhed, som beskæftiger
mindst 100 og under 300
• hvis mindst 30 afskediges i en virk
somhed, som beskæftiger 300 eller
derover.

HVAD SIGER ANDRE
OM STØRRE
AFSKEDIGELSER?
Vi havde et godt samarbejde med
Jobcenter Horsens, da Nordisk
Parfumefabrik (NOPA) lukkede afdelingen i Horsens. Jobcentret har
reageret hurtigt og har været god til
at informere om, hvilke muligheder
der var i forhold til afskedigelse af
medarbejderne. Jobcenter Horsens
har deltaget i infomøder i virksomheden og har afholdt samtaler med alle
medarbejdere. Her har de haft meget

HVAD KAN VI
HJÆLPE MED?
Jobcenter Horsens hjælper med at:
• vejlede om opkvalificering og kurser
til de afskedigede medarbejdere
• vejlede om ansøgning af midler
til jobsøgningsaktiviteter fra Det
Regionale Arbejdsmarkedsråd.
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VIL DU VIDE MERE?

Hvis mere end 50% af medarbejderne
bliver afskediget, kan du søge midler
til jobsøgningsaktiviteter og opkvalifi
cering af medarbejderne efter opsigel
sesperioden.

fokus på jobmuligheder og vejledning
om efteruddannelse for vores medarbejdere.
Jesper Kristensen, Fabrikschef,
Nordisk Parfumefabrik

Kontakt Jobcenter Horsens på

tlf: 76 29 48 01 eller
virksomhedsservice@horsens.dk
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JOB TIL DIG
FIND DIN NÆSTE MEDARBEJDER VIA
JOBCENTRETS FACEBOOK-SIDE
RART AT VIDE OM
JOB TIL DIG
På facebook-siden Job til dig kan du
få lavet opslag om ledige jobs i din
virksomhed.

•
•

På den måde kan du få dine ledige
stillinger ud til endnu flere – endnu
hurtigere.
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•
•

HVAD KAN VI
HJÆLPE MED?

VIL DU VIDE MERE?

Send os dit stillingsopslag eller giv os
input til en tekst. Så formulerer vi den
for dig. Vi har brug for følgende:
• Navn på stilling
• Arbejdstid/-timer
• Arbejdssted
• Opgaver
• Navn på din virksomhed og
kontaktperson
• Fakta om, hvordan man søger
jobbet
• Logo eller billeder, der kan visses
sammen med teksten.

Kontakt Jobcenter Horsens på

tlf: 76 29 48 01 eller

matchservice@horsens.dk

•

Alle virksomheder i Horsens og
omegn kan bruge Job til dig
Effekten af dit opslag på Jobcen
trets side bliver endnu større, hvis
du og dine medarbejdere deler og
liker det.
Det er gratis at få lavet opslag
Alle kan naturligvis følge face
book-siden – dvs. både ledige og
personer, der allerede er i arbej
de, men som måske er på kig ef
ter noget andet.
Ledige borgere præsenteres for
Facebook-siden, når de er i dia
log med Jobcenteret.

HVAD SIGER ANDRE
OM JOB TIL DIG?

Vi er meget tilfredse med muligheden
for Facebook opslag – det giver en
alsidig gruppe ansøgere, og så er der
flere, der ser det.
Ann Praëm, Kundeservicechef,
Indeks Retail
Det er en rigtig god idé med sådan
en facebook-side fra jobcentret – en
super go’ løsning for os at kunne lægge vores stillingsopslag her. Om det
har direkte betydning for ansøgere er
svært at dokumentere, men jeg kan
konstatere, at vi efter opslaget fik ansat en smed og har fået henvendelser
fra flere andre. Jeg tror, at kombinationen af jobcentrets og vores egen
aktivitet på opslaget har fået det vidt
omkring.
Steffen Have, Indehaver, SmedTek
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NÅR DIN VIRKSOMHED VIL
GØRE EN EKSTRA INDSATS
STYRK DIN VIRKSOMHEDS SOCIALE
PROFIL
RART AT VIDE OM
CSR
Flere og flere virksomheder ønsker
at arbejde med CSR - Social Cor
porate Responsibility, og det er der
gode grunde til.
Når du og din virksomhed tager et
socialt ansvar, er I med til at bane
vejen for mennesker, der har svære
re ved at komme ind på arbejdsmar
kedet.
Samtidig medvirker I til at skabe stør
re medarbejdertrivsel. Det skaber
tryghed og stolthed blandt de ansatte

at vide, at deres arbejdsplads har fokus
på CSR.
Den positive synlighed, som CSR skaber
for din virksomhed, kan I bruge aktivt både i rekrutteringen af medarbejdere, og
når I arbejder med virksomhedens brand.
Den sociale beregner er et værktøj, som
gør det muligt at sætte tal på din virksom
heds sociale ansvar.

Du styrker din virksomheds sociale
profil, når du f.eks.:
• ansætter ledige, som har svært
ved at komme ind på arbejdsmar
kedet
• arbejder med fastholdelse af
medarbejdere og forebyggelse af
sygefravær
• tilbyder praktik-, jobtrænings- og
afklaringsmuligheder for udsatte
borgere.

I Jobtaskforcen kan vi guide dig i, hvor
dan I styrker det sociale ansvar.

HVAD SIGER ANDRE
OM SOCIAL
ANSVARLIGHED?
Vi vil udvikle mennesker, fordi vi kan
se, det rykker dem. Det er vores argument for at tage et socialt ansvar.
Morten Andersen, Direktør,
Mend Logistik

Vi tænker i CSR, for det giver fordele
på bundlinjen.
Martin Andersen, Trælast
direktør, STARK Horsens

Vi kan i undersøgelser se, at vores
medarbejder vægter socialt ansvar-

HORSENS ALLIANCEN og CSRpeople
Hvert år uddeler HORSENS ALLIANCEN
mærket CSRpeople til virksomheder, der har
sat social ansvarlighed på dagsordenen.
Se filmen her.

VIL DU VIDE
MERE?
Kontakt Jobtaskforcen
Sanne Ravn på
tlf: 30 82 55 05 eller
sarav@horsens.dk
Følg Jobtaskforcen på LinkedIn
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lighed rigtig højt.
Martin Enevoldsen, Varehuschef,
BILKA Horsens

At være en social ansvarlig virksomhed handler om, at være rummelig og
tro på, at forskellighed er en styrke.
Lone Lundsgaard, Centerchef,
OK-fonden
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Horsens

