
Find et fleksjob
Kombi: Hold og individuelle samtaler, 
fleksjobbere, 13 uger

Vi starter med en afklaring af jobområde – dels gennem temadage i holdundervisningen, dels gen-
nem individuelle samtaler. 

Der sparres på CV og ansøgning – og undervises i de nyeste teknikker. Der vil i introforløbet desuden 
være temadage, der giver værktøjer til mentalt overskud. Herudover tilbydes den ledige en håndholdt 
indsats, hvor virksomhedskonsulenten skaber kontakten til virksomheden – og etablerer praktikken. 
Eller jobbet.

Et målrettet forløb med fokus på etablering af praktik med job- 
perspektiv. Vi hjælper, tager med til jobsamtalen, etablerer praktik-
ken og etablerer efterværn.



Oplagte deltagere
• Ledige fleksjobbere, der synes det hele virker uoverskueligt

• Personer, der ikke kan overskue jobsøgning, at præsentere  
 sig selv og skabe kontakten

Knap så oplagte deltagere
• Ledige, der er under visitering til fleksjob, hvor timetal ikke er  
 fastlagt

• Ledige, der ikke kan deltage i holdundervisning

Hvad er inklusiv
• Holdundervisning & Skriveværksted – 3 dage á 3 timer  
 pr. uge i 5 uger

• Personlig jobformidler – 2 timer pr. uge i 10 uger

Moduler
• Kompetencekort / OFUS Jobprofil

• Selvværd og selvtillid / Mindfullnes

• CV & Ansøgning - skriv så det virker!

• Personlig Branding 

• Telefoncanvas / JobsamtaleGuide

• Lovgivningen – brug den!

• Virksomhedsbesøg 

Særligt ved dette forløb
• Personlig jobformidler

• Der etableres praktik med jobperspektiv

• Moderat tempo - på kursisternes præmisser – med respekt  
 for eventuelle skånebehov

• Vi udfordrer – og udstikker mindre opgaver, som deltagerne  
 selv vil få succes med at løse. Hen ad vejen lidt større. “Jeg  
 kan ikke …” vil ikke blive accepteret, hvis vi vurderer, at  
 kursisten faktisk godt kan selv.
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Integro A/S er en landsdækkende kursus- og rådgivningsvirksomhed. Vi har specialiseret os i at få menneskeligt potentiale til at gå op i en højere enhed med 
erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnede mål er at skabe arbejdsLIVSglæde. Siden 1994 har vi samarbejdet med kommuner og virksom-
heder inden for et bredt spektrum af målgrupper og brancher med høje jobeffekter til følge. Til glæde for borgerne og til gavn for samfundet.

Kursisten får
• Helt konkret viden om at være fleksjobber – i praksis ude på  
 virksomhederne

• Metoder til at skrive CV og ansøgning – som fleksjobber

• Afklaring

• Motivation og mod på livet

• Svar på de mange spørgsmål

• Får set, at det godt kan la’ sig gøre

• Lærer at præsentere sygdom som en ressource (livsvisdom)  
 frem for en begrænsning

• Lærer at nedtone det, de ikke kan

• En praktikplads

• Klar forventningsafstemning forud for praktikken – aftalt på  
 virksomheden, hvor jobformidler medvirker

• Redskaber til personlig ro og balance

Rehabilitering der gør job til 
en del af behandlingen

JobHab er Integros helhedstænkende rehabilite-
ringskoncept. Det tager udgangspunkt i at jobbet 
er en afgørende ”game changing” faktor, når det 
drejer sig om rehabilitering. Derfor er energien og 
fokus i JobHab samlet om netop dette. At hjælpe 
borgeren med at finde et fleksjob, der passer til de 
ressourcer, som er til rådighed her og nu. 

Få vores konceptbrochure om JobHab, hvis du vil 
vide mere om rehabiliteringsforløb med jobbet som 
game changer. Kontakt os eller hent brochuren på 
www.integro.dk

JobHab


