
 

 

 

 

 

  



 

Hvad tilbyder vi dig? 

JOBINPLACE har i samarbejde med Jobcenter Jammerbugt 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.  

Vores jobkonsulenter har stor erfaring i at vejlede og coache ledige fleksjobbere 

og har et solidt kendskab til arbejdsmarkedet i Jammerbugt og omegn. 

 

Opstart og indhold 

Din beskæftigelsesrådgiver ved Jobcenter Jammerbugt henviser dig til forløbet 

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

jobkonsulent hos JOBINPLACE.  

Herefter starter du i et individuelt tilrettelagt forløb hos JOBINPLACE, hvor målet 

er at hjælpe dig med at finde et fleksjob.  

Indholdet i forløbet tager udgangspunkt i dine kompetencer og ressourcer, og vi 

tager naturligvis højde for dine aktuelle skånehensyn.  

 
Elementer i forløbet hos JOBINPLACE: 

• Individuelle jobrettede samtaler 

• Udarbejdelse af personlig professionel personprofil 
• Jobmatch  match mellem dine kvalifikationer, din helbredsmæssige 

situation og arbejdsmarkedets behov og krav  

• Vejledning i jobsøgning: 

o Kvalifikationer og kompetencer (personlige og faglige) 

o Opdatering og udvikling af cv og ansøgninger 

o Netværk og aktivering af netværk 

• Jobsøgningsworkshops efter behov og efterspørgsel 

• Virksomhedsbesøg  

  



 

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 via forløbet hos JOBINPLACE starter i et 
fleksjob, som matcher dine kompetencer og skånehensyn. 

 

Fastholdelse i fleksjob  frivilligt tilbud 

JOBINPLACE tilbyder dig støtte, når du bliver ansat i fleksjob. Dette er et frivilligt tilbud.  

Vi kan tilbyde dig, at støtte og vejledning sker enten telefonisk, personligt eller via vores 

applikation STAYINTOUCH, som er udviklet specifikt til dette formål. STAYINTOUCH 

krypterer beskederne og lever op til GDPR kravene, og du kan kontakte os fleksibelt, når det 

passer bedst for dig.  

 

Hvor og hvornår finder forløbet sted? 

Forløbet foregår hos  

JOBINPLACE Jammerbugt 

C/O Jobcenter Jammerbugt  

Borgervænget 12 

9460 Brovst  

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 Jammerbugt 

Konsulent Karina Bech Jensen 

Telefon: 2033 4067 

E-mail: kbj@jobinplace.dk 


