
Kontakt en af Jobbankens
virksomhedkonsulenter

Mandag-torsdag:  kl. 09.00-16.00

Fredag:  kl. 09.00-15.00

Mail:  post@job-banken.nu

Web: www.job-banken.nu

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

Jobbanken har tre afdelinger:

Hvem er Jobbanken?

Vi er en nonprofit NGO, der siden 2003 har arbejdet 
for at skabe øget varig beskæftigelse.
Jobbankens målgruppe er førtidspensionister med 
et følsomt sind, som har arbejdsmæssige ressour-
cer men ikke på fuld tid.

Gennem en kombination af vejledning, opkvalifice-
ring og praktikforløb hjælper vi den psykisk sårbare 
til ansættelse i job med løntilskud eller deltidsjob på 
ordinære vilkår.

I Jobbanken kender vi psykisk sårbares 
udfordringer og ved, hvilke indsatser der skal til for 
at opnå et succesfuldt ansættelsesforhold.

Med Jobbankens støtte 
turde vi godt ansætte en 
førtidspensionist, som vi i bund 
og grund ikke vidste ville fungere 
eller passe ind på hotellet.

[...] Jobbanken har virkelig sørget 
for, at ansættelsen forløb glat.

Dorte B. Jensen, bestyrer, Hotel Bethel

Søger du 
arbejdskraft?
Psykisk sårbare kan
arbejde i din virksomhed



 GLEN  arbejder 25 timer om ugen hos Hotel 
Bethel i København. 
Han startede i virksomhedspraktik og Hotel 
Bethel var så glade for samarbejdet, at de derefter 
valgte at ansætte ham. 
I starten bestod arbejdsopgaverne i at passe 
receptionen og servicere hotellets gæster.
Efter et par år ønskede Glen og Hotel Bethel at 
udvide arbejdsopgaver og  Jobbanken hjalp med 
et opkvalificerende kursus i bogføring. Glen skal 
fremadrettet stå  for løn og bogføring og hjælpe 
med opsøgende salg overfor store virksomheder.

Få gratis rådgivning om hvordan 
du ansætter en psykisk sårbar

I Jobbanken har vi fokus på det gode sam arbejde 
med virksomheder både før, under og efter 
ansættelsen, og vi tilbyder i den forbindelse: 

• Hjælp med rekruttering, ansættelseskontrakt, 
bevilling af løntilskud og virksomhedspraktik 
(VITAS)

• Information om virksomhedspraktik og  skånejob
• Rådgivning om samarbejdet mellem den psykisk 

sårbare og virksom heden
• Hotline til en fast kontaktperson
• Vejledning og opfølgning i ansættelsesforhold og 

muligheder for opkvalificering
• Hjælp til afslutning af ansættelsesforhold. Vi 

hjælper gerne dig med at finde en ny medarbej-
der og kandidaten videre i et nyt job

Virksomhedspraktik

En virksomhedspraktik er en god måde for virk-
somhed og kandidat til at vurdere, om I er det rette 
match inden en ansættelse. Praktikken kan vare 
op til 13 uger, og virksomheden skal ikke betale 
løn eller arbejdsskadeforsikring i perioden. 

Skånejob

Skånejob er stillinger på særlige vilkår for førtids-
pensionister, hvor arbejdsgiveren kan søge et 
offentligt tilskud på ca. 29 kr. pr. time. Tilskuddet 
bevilges så længe ansættelsesforholdet løber. 
Løn og arbejdsvilkår aftales i henhold til Lov 
om Aktiv Beskæftigelse mellem arbejdsgiver 
og den ansatte med inddragelse af de faglige 
 organisationer.

Bortset fra løn og skånehensyn har skånejobsan-
satte samme vilkår som andre på arbejdspladsen 
ift. ferie, personalegoder, opkvalificering mv.

Job på deltid

Deltidsjob på op til 12 timer om ugen er alminde-
lige job på overenskomstmæssige ansættelses-
vilkår.

Det er vigtigt, at Jobbanken kommer 
ud 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, cafémedejer


