Privat-offentligt samarbejde for
at fremme den
beskæftigelsesrettede inklusion

Titel: COMPANY SERVICE
Ressourcetype: Public-Private partnership
Land: Danmark
Language: Dansk

For at understøtte private virksomheders rekruttering, tilbyder jobcentrene 3 forskellige
virksomhedsservices.
Det første værktøj er virksomhedstelefonen, hvilket er en direkte kommunikationsvej mellem
virksomheder og joncentre. Når virksomhederne kontakter virksomheds-telefonen hos jobcenteret, får
de fat i en jobkonsulent, som kan rådgive dem om regler og retningslinjer inden for forskellige typer af
ansættelser (løntilskud, virksomhedspraktik etc.)
Det andet værktøj er den offentlige jobbank, hvor private virksomheder kan slå ledige stillinger op, for
at nå ud til en bredere ud.
The tredje værktøj er er muligheden for at rekruttere gennem virksomhedsservicen. Jobcentrenes
virksomhedsservice hjælper virksomhederne med at matche ledige borgere med jobåbninger. Hvis der
ikke er nogen passende ledige i den pågældende kommune, kan jobcentrene også kontakte
omkringliggende kommuner indtil en passende kandidat til jobbet er fundet.
Web link: https://www.frederiksberg.dk/virksomhed/dine-medarbejdere/hjaelp-til-rekruttering
Titel: SOVI
Ressourcetype: Projekt
Land: Danmark
Sprog: Dansk

SOVI er et projekt der matcher store virksomheder i Danmark med jobparate MNAR. Gennem
et praktikforløb, oplæres den jobparate MNAR at indgå i en normal hverdag på
arbejdspladsen.

Igennem praktikforløbet, bliver MNAR også undervist i sprogundervisning, særligt med fokus
på jobrelevant sprog.
Projektet er målrettet flygtninge, deres familier og andre tosprogede borgere i Danmark, som
endnu ikke er en del af den aktive arbejdsstyrke. Det er et privat-offentligt samarbejde, som
søger at komme både MNAR, jobcentre og virksomhederne til gode.
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Titel: BC Hospitality
Ressourcetype: Projekt
Land: Danmark
Sprog: Dansk

Group Job Shool

I januar 2019 påbegyndte BC Hospitality Group (BCHG) arbejdet for at skal deres
jobskole.
Udgangspunktet for at starte jobskolen, var at BCHG var at de ønskede at have
deres eget ”in-house” rengøringspersonale på Hotel Bella Sky i København, og
derfor stod og manglede 150 nye medarbejdere.
Jobskolen blev udviklet in tæt samarbejde med det Københavnske Erhvervshus,
som er en del af Københavns jobcenter. Jobskolen blev oprettet som et 13 ugers
praktikforløb,
som
inkluderede
11
dages
virksomheds-specifik
sprogundervisning, og 10 dages erhvervsrettede undervisningsdage, med fokus
på færdigheder inden for husholdning.
Løbet af det første jobskole forløb (april-juli 2019), blev 32 kandidater med
flytninger og migrant baggrund optaget i jobskoleforløbet. Heraf gennemførte
18 forløbet, og 14 blev tilbudt kontrakt hos BCHG som enten deltids- eller
fuldtidsansatte.
Kandidaterne blev fundet fra 7 forskellige danske jobcentre i Storkøbenhavn. I
løbet af praktikforløbet, modtog kandidaterne integrationsydelse eller anden
offentlig ydelse fra deres lokale jobcenter. Jobcenteret betalte også for både
sprogundervisning og den erhvervsrettede undervisning, såvel som
mentortimer med den kulturelle mentor hos BCHG.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ROa4MaQLmwc&feature=youtu.be
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