
Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du er motiveret for via fysisk træning og samtaler at udvikle dig, at 
du har lyst til forandring, og at du derfor vil samarbejde med os om dette. 

Det forventes, at du deltager i træning og samtaler i forhold til den aftale, der er 
indgået med din sagsbehandler ved Faaborg-Midtfyn Kommune og JOBINPLACE.

Træningen tilrettelægges som nævnt ud fra dine forudsætninger, skånehensyn og 
behov, hvorfor du kan deltage uanset fysisk grundform ved start på forløbet.

Du skal medbringe træningstøj og sko til indendørs brug – også ved første samtale 
med JOBINPLACE, hvor du gennemgår fysioterapeutisk undersøgelse og får lagt 
dit personlige træningsprogram.

Hvem er JOBINPLACE?

JOBINPLACE er et konsulentfirma, som tilbyder specialiserede løsninger 
til kommuner 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 Faaborg
Forum Faaborg ApS
Sundvænget 8
5600 Faaborg 

Telefon: 4214 1368
E-mail:  fmk@jobinplace.dk

MESTRINGSFORLØB 
BASERET PÅ FYSIOTERAPEUTISK 

TRÆNINGSFORLØB

JOBINPLACE Ringe
Midtfyns Fritidscenter
Søvej 34
5750 Ringe

Telefon: 4214 1368
E-mail:  fmk@jobinplace.dk

www.jobinplace.dk
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Hvor finder forløbet sted?
Forløbet foregår enten i Faaborg eller Ringe

JOBINPLACE Faaborg JOBINPLACE Ringe
Forum Faaborg Idrætscenter Midtfyn
Sundvænget 8 Søvej 34
5600 Faaborg 5750 Ringe

Hvem er JOBINPLACE?
JOBINPLACE er et konsulentfirma, som tilbyder specialiserede løsninger 
til kommuner 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 Faaborg JOBINPLACE Ringe
Forum Faaborg Idrætscenter Midtfyn
Sundvænget 8 Søvej 34
5600 Faaborg 5750 Ringe

Projektleder
Dalia Derya Anhar 
Telefon: 2775 7819
E-mail: dda@jobinplace.dk

Vi glæder os til at se dig!

DIN VEJ TIL JOB

ramperne til 3. sal, hvor JOBINPLACE’s lokaler befinder sig. Der er 2 timers 
gratis parkering med P-skive på P-dækket på 3. sal.

Bybus nr. 2 stopper endvidere på Grønlandsvej foran bygningen.

Vi glæder os til at se dig! 
 

Hvem er JOBINPLACE?

JOBINPLACE er et konsulentfirma, som tilbyder specialiserede løsninger 
til kommuner 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

Projektleder Gunnar Tellefsen
Telefon: 8144 9865 
E-mail: gte@jobinplace.dk

DIN VEJ TIL JOB
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Hvad tilbyder vi dig?
JOBINPLACE har i samarbejde med Jobcenter Faaborg Midtfyn tilrettelagt et 
jobrettet forløb for dig, som er på vej til et fleksjob. Forløbet varer op til 13 uger.

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

Vore jobkonsulenter har stor erfaring i at vejlede og coache ledige fleksjobbere og 
har et solidt kendskab til det lokale og regionale arbejdsmarked.

Opstart og indhold
Din sagsbehandler ved Jobcenter Faaborg Midtfyn henviser dig til forløbet hos 
JOBINPLACE.

Dit forløb starter med en individuel opstartssamtale med din jobkonsulent hos 
JOBINPLACE. Herefter starter du i et internt forløb hos JOBINPLACE, hvor målet 
er at hjælpe dig med at finde et fleksjob. Som en del af forløbet, er det planen er, 
at du starter i praktik i en virksomhed hurtigst muligt og senest efter 4 uger.

Indholdet i forløbet tager udgangspunkt i dine kompetencer og ressourcer, og vi 
tager naturligvis højde for dine aktuelle skånehensyn. 

Elementer i det interne forløb hos JOBINPLACE:

• Individuelle jobrettede samtaler
• Jobmatch – match mellem dine kvalifikationer, din helbredsmæssige situation 

og arbejdsmarkedets behov og krav 
• Vejledning i jobsøgning:

 - Kvalifikationer og kompetencer (personlige og faglige)
 - CV – Jobnet CV, personligt CV mv.
 - Netværk og aktivering af netværk

• Praktik- og jobsøgningsworkshops efter behov og efterspørgsel 

Virksomhedspraktik 
Virksomhedspraktik udgør størstedelen af forløbet hos JOBINPLACE. Vi 
tilrettelægger praktik i samarbejde med dig ud fra din arbejdsevne, dine 
kompetencer og dine evt. behov for afklaring og opkvalificering. 

JOBINPLACE’s jobkonsulenter har et bredt og alsidigt netværk af virksomheder 
såvel lokalt i kommunen, omegnskommunerne såvel som regionalt i Region 
Syddanmark.

I virksomhedspraktikken vil din jobkonsulent løbende følge op på, hvordan det går. 
I den forbindelse anvender vi en smartphone applikation – STAYINTOUCH – som 
du hører mere om ved visitationssamtalen. Vi hjælper dig også i gang med at 
bruge STAYINTOUCH. 

Hvad er formålet med forløbet?
Det overordnede mål er, at du hurtigst muligt via forløbet hos JOBINPLACE starter 
i et fleksjob, som matcher dine kompetencer og skånehensyn.

Forløbet har derudover til formål at medvirke til, at du opnår indsigt i 
egne ressourcer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet gennem en 
sammenhængende indsats.  


