
JOB TIL ALLE



Hvad tilbyder vi dig?
JOBINPLACE har i samarbejde med Jobcenter Horsens tilrettelagt et forløb 
med en individuel jobskabelsesproces, for dig som ledig dagpengemodtager.

Formålet er at finde den hurtigste vej tilbage til job eller uddannelse.

Vi tilbyder dig en fast jobkonsulent, som vil samarbejde med dig om at finde et 
job, der matcher dine kompetencer og præferencer.

Vores jobkonsulenter har et solidt kendskab til virksomhederne i Horsens og 
omegnskommunerne, og er i løbende dialog med dem for at sikre opdateret 
viden og for at være en del af udviklingen på arbejdsmarkedet.

Sammen med dig lægger jobkonsulenten en jobsøgningsplan, som tager 
udgangspunkt i dine ønsker, præferencer, jobmål og erfaringer. Ud fra 
dette udvikler, former og skaber vi jobmuligheder, som også matcher 
virksomhedernes behov.

Opstart og indhold
Din beskæftigelsesrådgiver ved Jobcenter Horsens henviser dig til forløbet 
hos JOBINPLACE.  Dit forløb starter med en individuel opstartssamtale 
med din jobkonsulent hos JOBINPLACE. 

Herefter starter du i et individuelt forløb hos JOBINPLACE, hvor målet er, at 
du finder dit næste job.

Eksempler på elementer i forløbet
•    Individuelle jobrettede samtaler
•    Intensiv jobsøgning
•    Jobmatch, match mellem dine kvalifikationer og præferencer
•    Opdatering og udvikling af cv og ansøgninger
•    Virksomhedsbesøg
•    Virksomhedspraktik
•    Opkvalificerende kurser, hvor dette er vejen til jobbet



Hvad er formålet med forløbet?
Forløbet har til formål at medvirke til, at du opnår indsigt i egne ressourcer 
og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet gennem en individuel, målrettet 
indsats.

Det overordnede formål er, at du hurtigst muligt vender tilbage i et job, som 
matcher dig.

Hvor finder forløbet sted? 
Forløbet foregår hos

JOBINPLACE HORSENS
Grønlandsvej 3, 3. sal
8700 Horsens 

Vores lokaler ligger på 3. sal (tagetagen) i Horsens Sundhedshus. 
Der er elevator samt trappeopgang op til lokalerne, lige til venstre for 
opkørslen til P-huset. 
Vores lokaler ligger i hjørnet på tagetagen ud mod havnen. 

Hvis du kommer i bil, kører du ind ved Sundhedshusets P-hus. 
Fortsæt op ad ramperne til 3. sal, hvor JOBINPLACEs lokaler befinder sig. 
Der er 2 timers gratis parkering med P-skive på P-dækket på 3. sal.
Bybus nr. 2 stopper desuden på Grønlandsvej foran Sundhedshuset.

Vi glæder os til at se dig!



Hvem er JOBINPLACE?
JOBINPLACE er et konsulentfirma, som tilbyder specialiserede 
løsninger til kommuner, a-kasser og virksomheder. Ydelserne omfatter 
kompetenceafklaring, match og formidling til uddannelse og job samt 
arbejdsplads- og arbejdsmarkedsfastholdelse. 

Læs mere på www.jobinplace.dk

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål? 
JOBINPLACE HORSENS
Grønlandsvej 3, 3. sal
8700 Horsens 

Konsulent Morten Juhl Pedersen
Telefon: 2390 9416


