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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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