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I job igen efter sygdom:

Det føles som at komme hjem
43årige Lene er kommet i job som multimediegrafiker gennem jobbanken.nu i Aarhus. Der gik 14 
dage fra hun så jobannoncen til hun havde fået jobbet. Alle brikker faldt på plads med hendes nye job

AF mAIBRITT LUND PILGAARD

En almindelig onsdag i Aarhus sad Lene til
fældigt og bladrede i avisen. Hun læser 
ellers næsten aldrig onsdagsavisen, men 

denne dag var det anderledes. Hendes øjne 
fangede pludselig en jobannonce, hvor man 
søgte efter en mediegrafiker på førtidspension. 
“Det er jo lige mig”, tænkte Lene, som er ud
dannet multimediegrafiker. Hun ringede med 
det samme til Jobbanken.nu, som var afsen
der på annoncen, og fik tid til en samtale. Der
fra gik det slag i slag. 14 dage efter havde Lene 
fået sit drømmejob.

Ad mange snørklede stier
Lene gik en gang ned med stress. og det har 
ikke været muligt for hende siden at have et 
normalt fuldtidsarbejde. Så da hun fik mu
lighed for at sige til og fra i det nye job, slog 
hun til. Hun kunne mærke, at det job passede 
til hendes behov. “Det er det, som er så fint 
med livets vej. man kan gå ad mange snørk
lede stier. og jeg er bestemt ikke gået den lige 
vej” fortæller Lene, som blandt andet har væ
ret ude at rejse og på højskole. “Pludselig si
ger det klik, og alle stier mødes. Både den store 
motorvej og den lille skovsti og mange af de 
andre udflugter, som jeg har været på i mit liv. 
Det samler sig og passer ind – både personligt 

og fagligt. Det føles som at komme hjem”, for
tæller Lene.

Et kvalificeret arbejde
Lene kunne hurtigt mærke, at jobbet som me
diegrafiker ville passe til hende. og da det så 
oveni købet føltes rigtigt, gik hun sammen 
med en medarbejder fra Job.banken.nu lige 
ind og scorede jobbet, som hun selv udtrykker 
det. Lene beskriver Jobbanken.nu som profes
sionel og kvalificeret på en god måde. Hun sy
nes, at det var utroligt dejligt at møde nogle 
mennesker i Jobbanken.nu, som havde en vi
sion. og som kunne se den i mennesker, der 
ikke lige står og skal bruge de ordinære job på 
arbejdsmarkedet. og det er et kvalificeret ar
bejde, Lene har fået. Hun er nemlig uddan
net multimediegrafiker fra 2000. Inden Lene 
fandt sit nye job, var hun gang i med sin egen 
kunstudstilling med malerier og tegninger. I 
det nye job, på en lokal virksomhed, er hun 
startet på ni timer, og skal så trappes op til 20 
timer ugentligt.

Livets mere alvorlige sider
De svære ting, som Lene har været igennem, 
bliver en fordel i hendes arbejde. Hun har fået 
en dybde og en forståelse for livets mere al

vorlige sider. “mine faglige kvalifikationer er i 
orden, men nu har jeg lige pludselig en bag
grund, der gør, at jeg rent menneskeligt også 
kan tilbyde noget”, siger Lene.

“Jeg ser ikke skævt på folk, som har nogle 
problemstillinger i deres liv. Nogle ville må
ske ikke vide, hvordan de skulle håndtere det 
og snakke med folk, som har det svært. Der er 
nogle på mit job, som har tillid til mig fordi de 
ved, at jeg selv har prøvet det”, fortsætter Lene.

Skyd papegøjen
Lene mener, at det er fuldstændigt ligegyldigt, 
hvad enten man har et fleksjob, et skånejob, et 
normalt job på nedsat eller fuld tid. Hovedsa
gen er, at mange mennesker kan komme i en 
livskrise, som man kan komme ud af igen, hvis 
man tager ansvaret for sit liv. Lenes råd til an
dre psykisk sårbare, som gerne vil tilbage på 
arbejdsmarkedet igen, er ikke at undervurdere 
sig selv. men i stedet at have tillid til at, der fak
tisk findes arbejdsgivere, som vil ansætte dem, 
netop på grund af deres baggrund.

“Jeg fik en gang et spørgsmål, om hvordan 
jeg så på arbejdsmarkedet. mange siger jo at 
det er ligesom en jungle. Så tag da på safari og 
skyd papegøjen. man kan være heldig…”, slut
ter Lene.

Job-banken.nu bygger med en bred vifte  
af aktiviteter bro mellem arbejdsmarkedet  
og psykisk sårbare
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Jobbanken.nu åbner afdeling i København
Jobbanken.nu, som formidler job til psykisk sårbare mennesker, udvider med en  
afdeling i København. Dørene, i de københavnske lokaler, forventes at åbne den 1. marts 2013.  
Der vil blive afholdt åbningsreception inden pinse i 2013

AF mAIBRITT LUND PILGAARD

Birgit Jeppesen, som er dag
lig leder af Jobbanken.nu er 
netop hjemvendt fra Køben

havn, hvor hun blandt andet har 
været til møde med politikere på 
Christiansborg. “Alt går efter pla
nen med forberedelserne af åb
ningen af vores nye afdeling i Kø
benhavn. og vi glæder os rigtig 
meget”, siger Birgit Jeppesen.

Allerede forløb  
fra 1. februar 2013
Jobbanken.nu, som startede i Her
ning for 10 år siden, åbnede en af
deling i Århus i marts 2012. Nu 
har de fået midler til et nyt tiltag 
i København. De er begyndt at se 
på egnede lokaler centralt i Kø
benhavn, og er i gang med at an

sætte personale, så de er klar til 
åbningen i marts 2013. “men er 
der jobaspiranter, som er klar til at 
komme i job før 1. marts, sætter vi 
allerede forløb i gang 1. februar, 
fortæller Birgit Jeppesen.

Fokus på folks  
drømme og ønsker
Hos Jobbanken.nu ser man ikke 
på psykiatriske diagnoser i arbej
det med at finde job til menne
sker, som har et følsomt sind. “Vi 
behøver ikke oplysninger om syg
dommen, da vi fokuserer på folks 
drømme og ønsker. Vi ser på res
sourcerne i det enkelte menneske”, 
siger Birgit Jeppesen. Jobbanken.
nu har en bred vifte af muligheder 
og tilbud, hvor der tages udgangs

punkt i hver individuel situation. 
og målet er at hjælpe folk til ud
dannelse, skånejob, fleksjob eller 
job på ordinære vilkår.

Med næb og kløer
Erfaringerne fra Herning og År
hus viser, at folk tjener deres egne 
penge og trives i arbejdet. “Nogle 
psykisk sårbare sidder alene i en 
lejlighed og har et svagt netværk. 
Det kan meget let føre til ensom
hed, og det vil vi bekæmpe med 
næb og kløer”, slår Birgit Jeppesen 
fast. Jobaspiranterne, som de psy
kisk sårbare kaldes, har også stor 
indflydelse på Jobbankens virke. 
“Det er deres Jobbank”, siger Bir
git Jeppesen og fortæller videre, 
at der laves interview med kun

derne, for at forbedre jobbanken.
nus arbejde fremadrettet.

Danmark er et rigt land
Der er stor opbakning til Jobban
ken.nus arbejde fra alle politiske 
partier, som ser vigtigheden i at 
hjælpe psykisk sårbare tilbage på 
arbejdsmarkedet eller i gang med 
uddannelse. “På trods af finanskri
sen er Danmark et meget rigt 
land. og rigdom kan blandt andet 
måles på, hvordan man behand
ler udsatte mennesker”, mener Bir
git Jeppesen.” man kan ikke være 
bekendt bare at overlade menne
sker til et passivt liv. Derfor er det 
også så glædeligt, at vi får lov at 
udvide til København”, slutter Bir
git Jeppesen. 

•	 Tilbyder individuel vejledning, under
visningsforløb, idræts og netværks
aktiviteter

•	 har 14 faste medarbejdere
•	 har hjulpet folk i job på over 200 virk

somheder i Danmark
•	 kan kontaktes på: Telefon 97223064 

eller på
www.jobbanken.nu
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