
Jobbanken udfører en beskæftigelsesindsats over for psykisk 
sårbare, hvor der er fokus på ressourcer fremfor begrænsnin-
ger. Troen, tilliden og relationen til de psykisk sårbare er centra-
le i forhold til Jobbankens resultater. 
Jobbanken hører under civilsamfundet og udgør et supplement/ 
alternativ til den eksisterende kommunale beskæftigelsesind-
sats. De psykisk sårbare henvender sig frivilligt i ønsket om at 
komme ud på arbejdsmarkedet, for at blive del af et arbejdsfæl-
lesskab, få struktur på deres hverdag, tjene egne penge, opleve 
anerkendelse, mv. 

Arbejdsopgaver
Jobbet består i at vejlede og motivere, samt skabe varige jobs 
igennem virksomhedskontakt (75 %), men også at hjælpe med 
at eksekvere den ugentlige idrætstræning og arrangere net-
værksaktiviteter, blandt andet kulturelle aktiviteter, ekskursio-
ner og sammenkomster (25 %). 
Dit fokus vil være at udvide Jobbankens virksomhedsnetværk 
med fokus på jobåbninger af grønne job i den bæredygtige 
industri. 

Dine arbejdsopgaver indebærer blandt andet at:
• Opsøge og skabe jobåbninger hos virksomheder 
• Skabe det rette match imellem førtidspensionist og 

 virksomhed
• Tilrettelægge individuelle forløb – fastholdelse og udvikling
• Følge op og evaluere på ansættelser
• Varetage idrætsaktiviteter og netværksaktiviteter 
• Deltage i KPI-møder med øvrige ansatte og udveksle idéer 

med de øvrige idrætsfaglige medarbejdere
• Varetage administrative arbejdsopgaver
• Udvikle Jobbankens arbejdspraksisser 

Personlige og faglige krav 
Din uddannelse er ikke afgørende, du kan for eksempel være 
gymnasie-/folkeskolelærer eller have en folkesundhedsvi-

denskabelig, samfundsvidenskabelig-, erhvervs-, idræts- eller 
 kommunikationsuddannelse, men det er vigtigt, at du har erfa-
ring med rådgivende salg og deler Jobbankens vision. 

Forventninger 
Der er høje dokumentationskrav til Jobbankens arbejde og 
resultater. Derfor er det vigtigt, at du er resultatorienteret og 
kan arbejde struktureret, målrettet og selvstændigt. Derudover 
forventer vi, at du:
• Kan etablere tillidsfuld kontakt, kommunikation og 

 samarbejde
• Ser muligheder frem for begrænsninger
• Udtrykker dig klart og forståeligt i tale og skrift
• Har empati og en god social forståelse
• Er positiv og åben overfor dine omgivelser
• Har gennemslagskraft og er psykisk robust
• Er selvstændig og fleksibel

Vi tilbyder
• Barselsvikariat på 37 timer/ugen fra 2. august 2021 til 

30. juni 2022 med mulighed for forlængelse 
• Oplæring og et velstruktureret introduktionsprogram 
• Frokostordning og en attraktiv pensionsordning 
• Fleksible rammer og stor indflydelse på arbejdet 
• Faglig udvikling og mulighed for efteruddannelse
• Del af et selvstændigt team

Ansøgning 
Send ansøgning (maks. 1 side) og CV vedlagt relevante bilag 
senest mandag d. 24. maj til souschef Tobias Effersøe på 
te@job-banken.nu 

Samtaler forventes afholdt i den efterfølgende uge. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tobias 
Effersøe på te@job-banken.nu eller telefon 8621 3064.

Herning: Nygade 4 | 7400 Herning
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Virksomhedskonsulent og 
vejleder til innovativ ngo søges
Jobbanken søger en vejleder og virksomhedskonsulent til et barselsvikariat 
i vores afdeling i København. Du vil indgå i en helhedsorienteret 
beskæftigelsesindsats rettet mod at hjælpe psykisk sårbare førtidspensionister 
med at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. 


