
Jobbanken under Covid-19

Vores vejledere hjælper fortsat vores jobkunder med at 
finde job og finder egnede kandidater til virksomheder, 
der henvender sig. Der er stadigvæk brancher, der 
ansætter og Covid-19 har sat gang i nye jobmuligheder 
– bl.a. indenfor rengøring, detailhandel, webbutikker, 
lager, fragt og  transport.

Vi udvikler løbende vores tilbud under Covid-19, så vores 
jobkunder er bedst muligt stillet og rustet, når samfundet genåbner

JOBSØGNING

Under Covid-19 er det ekstra vigtigt at holde 
sig sund, bevare de gode idrætsrutiner og 
komme udenfor i naturen. Derfor har vi 
ugentligt idrætsaktiviteter med vandreture, 
løbeture, cykelture og yoga, som foregår 
udendørs og i små grupper for at begrænse 
smittespredningen.

IDRÆT I  NATUREN 

HJEMMETRÆNING

Vores idrætsvejledere laver træningsvideoer til facebook-
grupperne til inspiration og motivation. Hjemmetræning har 
gode effekter på mental sundhed og er med til at skabe 
struktur i hverdagen. 

CV-SKRIVNING

Relevante jobkunder opfordres af vores vejleder til at bruge 
tiden under Covid-19 på at udarbejde og forbedre deres cv, 
så det er opdateret, når samfundet åbner igen og flere 
jobmuligheder opstår. De tilbydes sparring undervejs med 
deres vejleder.

SOCIALE MEDIER

Alle vores jobkunder kan være med og motivere hinanden 
til et højt aktivitetsniveau i vores lukkede grupper på 
Facebook for medlemmer af Jobbanken.
De deltager ved at finde den lokale afdelings idræts-udfor-
dring på Facebook og lægge deres fysiske aktiviteter op. 
For at skyrke det sociale og skabe yderligere dialog og 
fællesskabsfølelse bringes dagligt ”Dagens anbefaling” med 
inspiration til uddannelse og job, idræt og sundhed og 
kultur og underholdning.

UGENS OPGAVE

Jobbanken udfordrer hver uge jobkundernes ved at bringe 
”Ugens opgave” med det formål at styrke faglige, kreative 
eller personlige kompetencer indenfor forskellige områder.
Temaerne kan f.eks. være en fotokonkurrence hvor man 
skildrer hverdagen under Covid-19 i sin by, at skrive et digt 
om hverdagen under Covid-19 eller beskrive en god 
joboplevelse, man har haft.

ONLINE UDDANNELSE

Tiden under Covid-19 kan oplagt bruges på at blive opkvali-
ficeret og bedst muligt stillet, når arbejdsmarkedet kommer 
op i gear igen. 
Kurset ‘Klædt på til job’ forbereder jobkunden til at komme 
ud på arbejdsmarkedet, og det kører som online moduler 
med få deltagere ad gangen. Online-forløbene kombineres 
med walk-and-talk med holdet og/eller vejleder.
Jobbanken udsender jævnligt forslag til online kurser, som 
foruden at forbedre sine kompetencer, kan være med til at 
skabe struktur i hverdagen. 

Vejlederne hjælper løbende med at planlægge hverdagen 
med et ugeskema, der skaber overblik og struktur for 
 jobkunden. Jobbanken udsender hver uge under Covid-19 
anbefalinger indenfor temaerne: uddannelse og job, idræt 
og sundhed og kultur og underholdning til vores jobkunder. 

UGESKEMAER 

Medarbejderne i Jobbanken er på arbejde i vores afdelinger 
under Covid-19 – naturligvis med hensyntagen til myndig-
hedernes anbefalinger.
Vores jobkunder kan fortsat kontakte os, hvis de har 
spørgsmål omkring deres beskæftigelsessituation eller er 
interesseret i at finde et job.
De kan også kontakte os, hvis de har spørgsmål om 
virksomhedspraktikker, hjemsendelser og løn.

KONTAKT MED VEJLEDER

KONTAKTEN MED ARBEJDSGIVER 

Vi hjælper arbejdsgiverne med hjælp til at håndtere hjem-
sendelse og med at vejlede jobkunden/den ansatte om 
sundhedsfaglige hensyn under Covid-19.


