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Hvor og hvornår 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

MIN VEJ TIL 
JOB OG UDDANNELSE



Hvad tilbyder vi dig?

Faaborg-Midtfyn Kommune har i samarbejde med JOBINPLACE tilrettelagt et 
forløb baseret på fysisk træning kombineret med individuelle samtaler for at bistå 
dig på din vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Der tages naturligvis højde for dine skånehensyn og din aktuelle fysiske 
form. Forløbet indledes derfor altid med en fysioterapeutisk undersøgelse og 
personlig samtale med JOBINPLACE’s fysioterapeut. Ud fra dette udarbejder 
fysioterapeuten et personligt træningsprogram, der matcher lige netop dine 
skånehensyn og behov for træning og udvikling.

Der er træning og samtaler op til 3 gange om ugen, hvor fysioterapeuten vil støtte 
og motivere dig samt løbende give dig sundhedsfaglig og arbejdsmarkedsrettet 
vejledning. Træningstiderne kan tilpasses evt. sideløbende behandlingsforløb mv.

Din sagsbehandler ved Faaborg-Midtfyn Kommune visiterer dig til forløbet med 
træning 1, 2 eller 3 gange pr. uge.

Hvis du er visiteret til træning:

•     3 gange/uge varer forløbet som hovedregel 6 uger 
•     2 gange/uge varer forløbet som hovedregel 9 uger 
•     1 gang/uge varer forløbet som hovedregel 13 uger 

Mestringsforløbet kan efter aftale mellem dig, din sagsbehandler og 
JOBINPLACE’s fysioterapeut ændres undervejs, hvis det vurderes, at der skal ske 
ændringer i træningsintensitet/hyppighed. 

Du har også mulighed for at deltage i holdundervisning 1 gang om ugen på din 
tilvalgte træningslokation. Undervisningen er møntet på at styrke din forståelse og 
håndtering af psykiske og fysiske udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet.
Målet med forløbet er, at du opnår højest muligt funktionsniveau og derigennem 
forbedrer dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvor foregår forløbet?

JOBINPLACE tilbyder den fysiske træning 2 steder i Faaborg-Midtfyn Kommune:

•     Forum Faaborg Aps
 Sundvænget 8
 5600 Faaborg 

Du har mulighed for selv at vælge et af de to træningscentre, hvor din træning 
vil foregå. Den fysioterapeutiske undersøgelse vil danne baggrund for dit 
træningsprogram i det valgte center.

Begge steder er der mulighed for styrketræning, konditionstræning, 
stabilitetstræning og kropsbevidsthedstræning. Der er således mulighed 
for at tilrettelægge et træningsforløb, der matcher lige netop dine behov og 
skånehensyn. 

Træningslokationerne er udvalgt specifikt ud fra, at der er et professionelt miljø 
med fokus på genoptræning og rehabilitering, og som henvender sig til alle, 
uanset fysisk form, forudgående erfaringer med træning mv.

Der vil også være mulighed for træning i varmtvandsbassin på begge lokationer, 
hvor dette vurderes at være hensigtsmæssigt i dit træningsforløb.
Der er separat herre- og dameomklædning, badefaciliteter og handicaptoilet på 
alle lokationerne. 

JOBINPLACE’s fysioterapeut vil samarbejde med dig og din sagsbehandler/ 
jobkonsulent ved Faaborg-Midtfyn Kommune om at få lagt en plan for 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Løbende i forløbet vil JOBINPLACE’s fysioterapeut sammen med dig 
vurdere mulighederne for etablering af en skånsom virksomhedspraktik efter 
træningsforløbet således, at du hurtigst og bedst muligt igen opnår tilknytning 
til arbejdsmarkedet. Hvis det vurderes meningsfyldt for det videre forløb kan din 
sagsbehandler bevillige jobkonsulentindsats sideløbende med træningsforløbet 
således, at en praktik er klar, når mestringsforløbet slutter.

Vi glæder os til at møde dig i et miljø, som er kendetegnet ved forståelse, et 
positivt fokus og en tro på, at ting lykkes. 

Hvad er formålet med forløbet?

Målet er, at du via forløbet forbedrer dine muligheder for at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. Sammen udvælger vi den kombination af træningsaktiviteter, 
som vil støtte og styrke dig på din vej mod målet. 

•     Midtfyns Fritidscenter
 Søvej 34
 5750 Ringe
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Velkommen til dit forløb hos JOBINPLACE! 

Vi glæder os til at møde dig!
JOBINPLACE har -  i samarbejde med Jobcenter Faaborg-Midtfyn -  tilrettelagt et 
job- og uddannelsesrettet forløb for at støtte dig på vej til job eller uddannelse. 

Forløbet består af undervisning og vejledning i, hvor der er mulighed for job 
og praktikker i virksomheder. Vi tager naturligvis højde for dine eventuelle 
skånehensyn i alle aktiviteter under hele forløbet – også i praktikken.

Derudover sammensætter vi en helhedsorienteret indsats, hvor vi tager hånd om 
både din krop og din psyke gennem bl.a. motion & træning, individuelle samtaler, 
kostvejledning, og undervisning i emner, der relaterer sig til netop din situation og 
dit udgangspunkt. 

Hos JOBINPLACE vil du få hjælp til at overskue de udfordringer, du måske møder 
– og til at få struktur på din hverdag, så du kan skabe forandring i dit liv.

Fra første dag støttes og vejledes du af din faste kontaktperson hos JOBINPLACE 
i din individuelle udviklingsproces for at finde netop din helt egen vej til 
arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Vi glæder os til at møde dig i et miljø, som er kendetegnet ved forståelse, et 
positivt fokus og hvor vi har en fast tro på, at ting lykkes.

Hvad tilbyder vi dig? 
Hos os vil du få et særligt tilrettelagt forløb, som bl.a. består af:
• Støttende, vejledende og motiverende individuelle samtaler
• Praktikforløb i virksomheder, som en måde at afprøve og lære om nye mulige 

jobområder der kan føre til ordinære løntimer 
• Oplæg og undervisning inden for job- og uddannelsesrettede temaer
• CV, ansøgning, samtale – Et job eller en praktik der passer til dig !
• Et personligt sundhedsprogram og personprofil
• Motion/fysisk træning tilpasset dig
• Undervisning og vejledning i temaer inden for fysio- og psykoedukation 

(undervisning om kroppens og sindets lidelser) 
• Mindfulness

Vores konsulenter har stor erfaring med at vejlede og undervise med fokus på dine 
individuelle behov og muligheder i forhold til job og uddannelse.

Vi kender  Faaborg-Midtfyn Kommune (og omegnskommunerne) rigtig godt 
– både i forhold til virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Derfor kan vi – 
sammen med dig – tidligt i forløbet finde den rigtige praktik/uddannelse til dig.

Undervisningen hos JOBINPLACE er imødekommende og samtalebaseret. Det 
betyder for dig, at vi har stort fokus på at inddrage dig og dine medkursister i 
undervisningen gennem samtaler ud fra forskellige emner. 

Vi kommer bl.a. til at tale om dine mål/delmål, dine erfaringer, dét at have 
handlefrihed, at have accept af forskellighed, og vi vil sammen finde frem til, 
hvordan du udvikler dig til at komme på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Hvad er formålet med forløbet?
Målet med forløbet er at støtte og vejlede dig, så du kan blive klar til det job eller 
den uddannelse, der passer lige netop til dig og dine forudsætninger. 
Sammen med dig laver vi en realistisk plan herfor.

Hvordan kommer du i gang?
Forløbet starter med, at du kommer til en individuel velkomstsamtale sammen 
med din sagsbehandler fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn og din kontaktperson hos 
JOBINPLACE. Ved mødet lægges en plan for dit forløb. Umiddelbart derefter 
tilbyder vi en fysioterapeutisk undersøgelse/screening for at sikre, at planen tager 
udgangspunkt i dine forudsætninger og er tilpasset dine eventuelle skånehensyn 
-  f.eks. arbejdsstillinger, indretning af arbejdsplads mm. Du vil kunne følge en evt. 
behandling sideløbende med forløbet.

Der er 15 timers undervisning/aktiviteter hos JOBINPLACE mandag til fredag 
i tidsrummet mellem kl. 8.30 og 13.30. Timetallet for dit forløb aftales med din 
sagsbehandler og  afhænger af din personlige plan.

Hvad forventer vi af dig?
Vi forventer, at du er motiveret for at udvikle dig, at du har lyst til forandring, og at 
du derfor vil samarbejde med os om dette. Du kan altså forvente, at vi ønsker, at 
du bidrager.


