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Hvad tilbyder vi dig?

JOBINPLACE har i samarbejde med Jobcenter Faaborg-Midtfyn tilrettelagt et 
forløb på op til 8 uger, målrettet dig som ledig dagpengemodtager.

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

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

Vores jobcoaches har et solidt kendskab til virksomhederne i Faaborg-
Midtfyn 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 jobcoachen en jobsøgningsplan, som tager 
udgangspunkt i dine præferencer, jobmål og erfaringer. 

Faaborg-Midtfyn Kommunes Uddannelsesambassadør indgår også som en 
integreret del af forløbet og tilbyder sparring til dig, hvis vejen videre er via 
uddannelse.

Opstart og indhold

Din beskæftigelsesrådgiver ved Faaborg-Midtfyn Kommune henviser dig til 
forløbet hos JOBINPLACE.  

Dit forløb starter med en individuel opstartssamtale med din jobcoach hos 
JOBINPLACE. 

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



Eksempler på elementer i forløbet hos JOBINPLACE

•    Individuelle jobrettede samtaler

•    Job- og uddannelsesrettede workshops 

•    Intensiv jobsøgning

•    Udarbejdelse af professionel personprofil

•    Jobmatch, match mellem dine kvalifikationer og præferencer

•    Opdatering og udvikling af cv og ansøgninger

•    Mulighed for virksomhedspraktik

Der er workshops à 3 timers varighed hver uge. Derudover er der individuelle 
samtaler, minimum hver 2. uge. Der vil samtidig være hjemmeopgaver, som 
et supplement til din jobsøgning.

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 RINGE
Idrætscenter Midtfyn
Søvej 34
5750 Ringe

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 RINGE
Idrætscenter Midtfyn
Søvej 34
5750 Ringe

HR- og Driftschef Susanne Frank Andersen 
Telefon: 2033 4562
E-mail: sfr@jobinplace.dk

 


