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Søger du
arbejdskraft?
– Psykisk sårbare kan
arbejde i din virksomhed

Jobbanken
– en non-profit virksomhed
Jobbanken er en non-profit virksomhed,
der arbejder for at skabe øget varig
beskæftigelse.
Jobbankens målgruppe er
førtidspensionister med et følsomt sind,
som har arbejdsmæssige ressourcer.
Jobbanken søger gennem en kombination af
vejledning, opkvalificering og praktikforløb at
hjælpe psykisk sårbare personer til
ansættelse i job med løntilskud eller
deltidsjob på ordinære vilkår.
Jobbanken fastholder tæt kontakt med
arbejdssøger og virksomhed, og vi står til
enhver tid til disposition med råd og
vejledning.

“Små virksomheder som min
kan også anbefales at få en
skånejobmedarbejder, da
Jobbanken på beundringsværdig vis matcher virksomhed og medarbejder og yder
den understøttelse, der er
nødvendig”.
ELNA PILGAARD
Ejer
Pilgaard Revision

Jobbankens virksomhedstilbud
I Jobbanken har vi fokus på det gode samarbejde
med virksomheder, og vi tilbyder i den forbindelse:
• Fleksibel arbejdskraft
• Motiveret og stabil arbejdskraft
• At virksomheden altid kan kontakte Jobbanken
• En kontaktperson, som virksomheden kan
henvende sig til
• Information om muligheder for ansættelser i
virksomhedspraktikker og skånejob med
løntilskud i hht. Lov om Aktiv Beskæftigelse
• Forslag til ansættelseskontrakt
• Hjælp til at indhente kommunale godkendelser
på løntilskud
• Vejledning og opfølgning i ansættelsesforhold
• Vejledning om muligheder for opkvalificering

“Det er bedre end alt det, man er vant til.
De behøver ikke vide noget om ens diagnose,
eller hvad man fejler. De ser hele mennesket”.
— Psykisk sårbar

Hvad er skånejob med
løntilskud?
Skånejob er stillinger på særlige vilkår for
førtidspensionister.
Løn og arbejdsvilkår aftales i henhold til Lov
om Aktiv Beskæftigelse mellem arbejdsgiver
og den ansatte med inddragelse af de faglige
organisationer.
Arbejdsgiveren kan få et offentligt tilskud på
28 kr. pr. time (2018). Tilskuddet reguleres
årligt.
For at få tilskud til skånejobbet skal det
godkendes og bevilges af den kommune, hvor
den ansatte bor.
I et skånejob skal der tages særligt hensyn til
den, der udfører jobbet.

“Det er vigtigt. at Jobbanken
kommer ned til virksomheden
og snakker om, hvordan vi
kan få noget godt ud af det.
Papirarbejdet, kontrakter, osv.
har der været styr på, hvilket
betyder rigtig meget”.
PETER JAKOBSEN
Medejer
VW-Cafe

Jobbankens erfaring
Jobbanken har siden 2003 arbejdet med at
matche psykisk sårbare og virksomheder.
Velkvalificerede konsulenter i Jobbanken står for
den virksomhedsrettede indsats og er med til at
sikre et stærkt samarbejde mellem den psykisk
sårbare førtidspensionist og en arbejdsgiver.
I Jobbanken kender vi psykisk sårbares
udfordringer og ved, hvilke indsatser der skal til for
at opnå et succesfuldt ansættelsesforhold.
De ansatte vejledere og konsulenter i Jobbanken
brænder alle for opgaven med at få psykisk sårbare tilbage på arbejdsmarkedet gennem gode
virksomhedssamarbejder.

VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED
Virksomhederne er meget tilfredse med
samarbejdet. Det skyldes, at Jobbanken:

• Sikrer, at psykisk sårbare yder en fleksibel
og stærk motiveret arbejdskraft.
• Står for alt det praktiske omkring rekruttering og administration.
• Tilbyder rådgivning til at få samarbejdet
mellem de psykisk sårbare og virksom
hederne til at lykkes.
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Mangler du arbejdskraft?
Kontakt os

Jobbanken har tre afdelinger:
København
Jobbanken
Nyhavn 4
1051 København K
T: 3222 3064

Herning
Jobbanken
Nygade 4
7400 Herning
T: 9722 3064

Aarhus
Jobbanken
Revalgade 1
8000 Århus C
T: 8621 3064

Kontakt en af Jobbankens
virksomhedskonsulenter :
Man-tor:
Fre: 		
Mail: 		

09.00 - 16.00
09.00 -15.00
post@job-banken.nu

