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Presseinformation:	  
	  

Nyt	  partnerskab	  på	  integrationsområdet	  bygger	  bro	  fra	  asylcenter	  til	  job	  
	  
Et	  nyt	  markant	  partnerskab	  på	  integrationsområdet	  introducerer	  sig	  selv	  på	  KL’s	  Integrationstræf	  16	  i	  
Kolding	  tirsdag	  den	  13.	  September,	  hvor	  temaet	  er	  ”Flere	  flygtninge	  i	  job”.	  
	  
Det	  er	  de	  to	  virksomheder	  Integro	  A/S	  og	  Quick	  Care	  A/S,	  der	  har	  indgået	  et	  formaliseret	  samarbejde.	  
Dermed	  får	  kommuner	  og	  jobcentre	  mulighed	  for	  at	  trække	  på	  to	  stærke,	  landsdækkende	  aktører	  på	  
integrations-‐	  og	  beskæftigelsesområdet	  samtidig	  –	  og	  får	  dermed	  adgang	  til	  en	  ny,	  helhedstænkende	  
integrationsindsats.	  	  
	  
Job	  Integration	  tilbyder	  en	  række	  ydelser,	  som	  den	  enkelte	  kommune	  kan	  sammensætte	  efter	  behov.	  
Ydelserne	  dækker	  områderne	  Sprog	  og	  Kultur,	  Job	  og	  Netværk	  samt	  Sundhed	  og	  Familie.	  Samlet	  sikrer	  
indsatserne	  et	  målrettet	  og	  effektivt	  integrationsforløb	  hele	  vejen	  fra	  modtagelse	  til	  jobskabelse	  og	  fuld	  
integration.	  Afklarings-‐	  og	  jobprocessen	  starter	  allerede	  i	  asylcentrene.	  	  
	  
Virksomhederne	  bag	  Job	  Integration	  forventer,	  at	  interessen	  blandt	  andet	  vil	  samle	  sig	  om	  et	  nyt	  
sprogskolekoncept.	  
	  
Kim	  Overgaard,	  chefkonsulent	  hos	  Integro	  udtaler:	  	  
”Vi	  tilbyder	  en	  fleksibel	  sprogskole,	  der	  fusionerer	  jobskabelse	  og	  danskundervisning	  til	  en	  helhed.	  Det	  
betyder,	  at	  vi	  sikrer	  en	  højere	  succesrate	  og	  et	  hurtigere	  gennemløb,	  altså	  en	  kommunal	  besparelse.	  
Desuden	  råder	  vi	  over	  tværkulturelle	  medarbejdere	  med	  samme	  kulturelle	  og	  sproglige	  baggrund	  som	  
borgeren.	  Det	  sikrer,	  at	  barrierer	  nedbrydes	  og	  kommunale	  udgifter	  til	  f.eks.	  tolkebistand	  mindskes.”	  
	  
Job	  Integration	  lægger	  ikke	  bare	  vægt	  på	  effektivitet	  og	  kommunernes	  mulighed	  for	  at	  spare	  ressourcer.	  
Det	  overordnede	  mål	  er	  at	  løfte	  integrationsborgere	  fra	  offentlig	  forsørgelse	  til	  selvforsørgelse.	  Vejen	  
hertil	  handler	  i	  følge	  Job	  Integration	  folkene	  ikke	  bare	  om	  danskundervisning	  og	  jobskabelse.	  Det	  
handler	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  om	  at	  sikre	  ordentlige	  forhold	  omkring	  integrationsborgerens	  fysiske	  og	  
psykiske	  sundhed	  samt	  sociale	  situation.	  
	  
Seniorkonsulent	  Flemming	  Hansen	  fra	  Quick	  Care	  uddyber:	  
”Job	  Integration	  bygger	  bro	  mellem	  sundhedsverdenen	  og	  beskæftigelsesverdenen.	  Udgangspunktet	  er	  
det	  hele	  menneske.	  Det	  sikrer	  ikke	  bare	  et	  ordentligt	  og	  værdigt	  integrationsforløb	  for	  den	  enkelte.	  Det	  
giver	  også	  markante	  resultater	  i	  forhold	  til	  at	  løfte	  integrationsborgere	  fra	  offentlig	  forsørgelse	  til	  
selvforsørgelse.”	  
	  
Virksomhederne	  bag	  Job	  Integration	  vil	  udbyde	  konceptet	  gennem	  deres	  forskellige	  afdelinger	  over	  hele	  
landet	  og	  benytter	  KL’s	  Integrationstræf,	  hvor	  langt	  størstedelen	  af	  landets	  kommuner	  og	  jobcentre	  er	  
til	  stede,	  som	  startskammel	  for	  den	  nye	  fælles	  satsning.	  
	  
Yderligere	  information:	  
www.job-‐integration.dk	  
Chefkonsulent	  Kim	  Overgaard,	  Integro:	  mobil:	  2087	  6338	  ·∙	  e-‐mail:	  kov@integro.dk	  	  
Seniorkonsulent	  Flemming	  Hansen,	  Quick	  Care:	  mobil:	  2987	  0125	  ·∙	  e-‐mail:	  fla@quickcare.dk	  	  

	  



FAKTA	  -‐	  om	  virksomherne	  bag	  Job	  Integration	  
	  
Integro	  A/S	  har	  siden	  1994	  samarbejdet	  med	  kommuner	  og	  virksomheder	  indenfor	  et	  bredt	  spektrum	  af	  
målgrupper	  og	  brancher	  –	  og	  har	  i	  løbet	  af	  de	  sidste	  10	  år	  haft	  stor	  succes	  med	  integrationsfremmende	  
aktiviteter	  og	  jobskabelse	  for	  borgere	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk.	  Integro	  indgår	  i	  dag	  i	  flere	  
samarbejder	  med	  landets	  kommuner	  med	  høje	  jobeffekter	  –	  til	  gavn	  for	  borgerne.	  Nogle	  af	  vores	  
særlige	  ekspertiser	  er	  at	  kompetenceafklare	  borgere,	  både	  fagligt,	  personligt	  og	  socialt.	  Desuden	  sikrer	  
vi	  effektiv	  og	  jobrettet	  sprogundervisning	  og	  skaffer	  job	  hos	  såvel	  private	  som	  offentlige	  arbejdsgivere.	  
Dette	  sker	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  store,	  landsdækkende	  netværk	  af	  virksomheder	  og	  organisationer,	  
som	  Integro	  råder	  over.	  
http://www.integro.dk	  
	  
Quick	  Care	  A/S	  har	  som	  privat	  konsulentvirksomhed	  samarbejdet	  med	  kommuner	  og	  virksomheder	  
gennem	  de	  seneste	  10	  år	  og	  har	  specialiseret	  sig	  i	  afklaring,	  opkvalificering	  og	  udplacering	  af	  borgere	  i	  
praktik	  og	  job	  på	  områderne	  sygedagpenge,	  kontanthjælp,	  jobafklaring,	  ressourceforløb	  og	  integration.	  
Quick	  Care	  samarbejder	  med	  mere	  end	  50	  danske	  kommuner	  samt	  400	  kommuner	  og	  virksomheder	  i	  
Norge.	  Quick	  Care	  har	  haft	  stor	  succes	  med	  afklaring,	  opkvalificering	  og	  udplacering	  af	  borgere	  i	  praktik	  
og	  job	  via	  et	  tæt	  og	  konstruktivt	  samarbejde	  med	  et	  bredt	  udsnit	  af	  virksomheder.	  
http://www.quickcare.dk	  


