
Individuelle forløb

Job og mennesker
imellem



Individuelle forløb

Nogle borgere har brug for ekstra individuel støtte. For 
eksempel for at kunne komme tilbage til arbejdsmarkedet 
eller uddannelsessystemet. Eller for at kunne forblive der. 
Fordi psykisk sårbarhed, langvarigt fravær, sociale barri-
erer eller andet har fået dem til at miste troen på en frem-
tidig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Men der kan også være brug for individuel støtte i andre 
sammenhænge. For eksempel i forbindelse med integrati-
ons- eller repatrieringsopgaver eller en kriminalpræventiv 
indsats.  

Disse borgere har behov for en intensiv, målrettet og 
individuel indsats. En indsats, der kræver ekstraordinær 
stor opmærksomhed og omhyggelighed. En håndholdt 
indsats, hvor borgerne først og fremmest har brug for 
tryghed og en sikker forvisning om, at de kan stole på de 
mennesker, som forsøger at hjælpe dem.

Netop derfor har vi udviklet miomentor® - et af markedets 
stærkeste og mest omfattende programmer inden for 
håndholdte og individuelle forløb.

Job4gruppen er et landsdækkende samarbejde mellem  
de 4 virksomheder: Integro, JobsPartner, Naesborg og 
TUCJOB. Gennem hvert vores speciale hjælper vi Jobcen-
tre med at hjælpe mennesker i job, og mennesker med at 
hjælpe sig selv.

Vi har kræfterne, ekspertisen og erfaringen til at give bor-
gerne den støtte, de har brug for og til at behandle dem 
med den værdighed, de fortjener.

Gennem individuelle forløb motiverer og hjælper vi den 

enkelte til hurtigst muligt at komme på toppen og bli-
ve selvforsørgende igen. Ingen har som vi spidskompe-
tencerne til at støtte udsatte borgere med behov for en 
særlig indsats. Gennem hjælp til selvhjælp og coaching i 
øjenhøjde hjælper vi dem tilbage på rette spor.

Job4gruppen bygger på et mangeårigt og solidt erfarings-
grundlag inden for job- og uddannelsesrettede forløb. 
Sammen tilbyder vi vores stærkt specialiserede kompe-
tencer til Jobcentre over hele Danmark med den største 
fleksibilitet og højeste grad af service.
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miomentor® programmet består af en række individuelle 
mentorbaserede forløb skabt til borgere, der har brug for 
en støttende hånd i kampen for at komme på toppen igen 
- eller for ikke at gå ned med flaget.

Alle forløb bygger på et velafprøvet koncept, som Job-
4gruppen har udviklet med udgangspunkt i Munro Tur-
ner’s mentorhjul og vores eget målrettede, faseopdelte 
mentorforløb.

miomentor® den sikre vej til toppen Inden opstigningen påbegyndes, skal der opbygges tillid 
og tryghed mellem mentor og mentee. Det sker i den før-
ste fase, som vi kalder BASE CAMP. 

I næste fase, CAMP 1, afdækkes mentees målsætninger 
og vision. Ved CAMP 2 hjælper mentor mentee med at 
sætte realistiske mål. Ved CAMP 3 udarbejdes en situati-
onsafstemt og individuel handleplan, som sikrer den op-
timale vej til toppen. Ved CAMP 4 sættes handleplanen i 
værk, den krævende vej mod målet gennemføres. MÅL: 
Gennem coaching og støtte fra mentor når mentee målet. 
Mentor sikrer, at situationen fastholdes og hjælper men-
tee med opstilling  af nye mål.

Med vægt på åbenhed, ærlighed og tillid tager vi bor-
geren i hånden, opbygger fortrolighed, sætter realistiske 
mål og bliver en sikker guide på borgerens vej mod målet. 
Og når målet er nået, sikrer vi fastholdelse af succesen og 
hjælper med at sætte nye mål.

Man kan sammenligne processen med en bjergbestig-
ning, hvor mentee arbejder sammen med mentor om at 
nå til toppen ad en passende rute. 
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Alle miomentor® forløb bygger på et velafprøvet koncept 
med udgangspunkt i Munro Turner’s mentorhjul.

INDIVID

DER

HER

Man kan sammenligne det faseopdelte mentorforløb 
med en bjergbestigning, hvor mentee arbejder tæt 
sammen med mentor om at nå til toppen ad en 
situationsafstemt og individuel rute. 



Forløb til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Målet er at få borgeren til at forstå 
og begå sig i det danske samfund. Ved at give borgeren indsigt i danske rettigheder, pligter 
og leveregler hjælper mentor mentee gennem de mange udfordringer, integration medfører. 
Mentor forstår/taler naturligvis mentees modersmål.

Et bredt spekter af individuelle forløb

Forløb til borgere fra bande-/rockermiljøet og kriminalitetstruede unge. 
Målet er at hjælpe borgeren væk fra den kriminelle løbebane og mod et bedre liv, 
baseret på uddannelse og/eller job. En opgave der kræver 100% nærvær og total tillid. 
Vores specialmentorer er særdeles erfarne med høj grad af autoritet og autenticitet.

Forløb til uddannelses- og/eller aktivitetsparate ledige og sygemeldte. Unge, som har 
påbegyndt uddannelse og har behov for støtte, er også i målgruppen.
Målet er at yde støtte til opstart og fastholdelse af uddannelse samt at finde en hurtig, 
realistisk vej mod selvforsørgelse. Mentor sikrer tillid og kontinuitet i indsatsen.

miomentor® programmet består af et bredt udbud af forskellige mentorordninger og individuelle 
forløb. Takket været Job4gruppens mangesidede og bredt dækkende kompetencer, er vi i stand til 
at udbyde markedets største mentorprogram over hele landet. Alle forløbene er bygget op omkring 
miomentor® konceptet, men med hvert deres individuelle præg. Desuden tilbyder vi 100% skræd-
dersyede forløb.

Forløb til sygemeldte, fysisk handicappede og borgere med livsbetingede udfordringer 
som fx svær overvægt samt borgere, der skal have afklaret funktionsniveau. Målet er at 
give borgeren redskaber til at leve mere hensigtsmæssigt og blive motiveret til at opnå 
varig beskæftigelse, bl.a. gennem coaching, støtte ved lægebesøg m.v.

Dette forløb er rettet mod borgere, hvor økonomi og rod i denne er en forhindring 
for at komme videre. Unge med manglende indsigt i egen økonomi og borgere med 
længere tids sygdom er også i målgruppen. Mentor sikrer, at mentee får overblik og 
styr på økonomien, bl.a. ved hjælp af simple budgetmodeller og overbliksværktøjer. 

Forløb der henvender sig til udsatte, sårbare og/eller dysfunktionelle familier. Det kan f.eks. 
være skilsmisseramte familier, familier med enlige forsørgere eller familier i udsatte bolig-
områder. Målet er at sikre en velfungerende familie med ressourcer til at støtte børn og 
unge under opvækst. Vores familiementorer tilbyder professionel viden kombineret med 
stort menneskeligt overskud, bl.a. til at skabe koblinger mellem mor, far og barn/ung.

Forløb til borgere med basale behov som mad, tøj og bolig. Der tages afsæt i hensigtsmæssig 
støtte og vejledning i forhold til den enkelte. Fra at sørge for at der er en seng at sove i om 
natten, til at man kommer ud af den om morgenen. Målet er at borgeren opnår eller fasthol-
der aktiviteter, tilbud, fleksjob/ansættelse. Målgruppen er alle grupper af ledige, sygemeldte 
og fleksjobbere. Også socialpædagogisk støtte til borgere i ressourceforløb.

Forløb til borgere, der har brug for støtte til at blive indsluset på arbejdsmarkedet. Målet er at opnå 
og fastholde ansættelse, tilbud og andre jobrettede aktiviteter. Vi hjælper mentee med at blive 
inkluderet og føle sig godt tilpas på sin arbejdsplads. Målgruppen er alle grupper af ledige, syge-
meldte og fleksjobbere. Mentorstøtten kan evt. kombineres med andre forløb, f.eks. Socialmentor.

Få et hurtigt overblik over vores mentorforløb her og besøg 
www.job4gruppen.dk for at få det fulde overblik og downloade 
produktløsblade. Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe 
til os. Du finder vores telefonnummer på bagsiden.



Integro er jobcentrets forlængede arm, når det handler 
om at varetage ressource- og tidskrævende individuelle 
forløb. Vi har spidskompetencerne og erfaringen, der skal 
til for at resultaterne opnås og fastholdes. 

Integro’s overordnede mål er at skabe arbejdslivsglæde. 
Gennem 20 år har vi hjulpet ledige tilbage til arbejdsmar-
kedet, drevet af en grundlæggende ambition om altid at 
gøre en forskel. Udgangspunktet er hjælp til selvhjælp. Vi 
motiverer og støtter med det formål, at den enkelte tager 
ansvar for eget liv og egen situation.

I dag varetager Integro mentoropgaver for en lang række 
forskellige borgere. På vores 14 kursuscentre fordelt over 
hele landet møder vi borgere i øjenhøjde, med respekt, og 

Integro A/S · Skallerupvej 219 · 9800 Hjørring · Tlf. 7020 5125 · www.integro.dk 

Lad os tage hånd om jeres individuelle forløb
- sammen når vi målet
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tilbyder skræddersyede, helhedsorienterede forløb. Alle 
baseret på vores erfaring og indgående personkendskab.

Vi er optaget af at sikre målrettede og veldokumenterede 
forløb og anvender derfor et gennemprøvet progressions-
værktøj, hvor borgerens progression bliver synliggjort hele 
vejen gennem forløbet. 

Lad os sammen sætte mål og finde vejen. Du finder ikke 
en mere fleksibel, serviceminded og resultatorienteret 
samarbejdspartner, når det drejer sig om individuelle for-
løb.

Job4gruppen er et landsdækkende samarbejde mellem Integro, JobsPartner, Naesborg og TUCJOB. Gennem 
hvert vores speciale hjælper vi Jobcentre med at hjælpe mennesker i job - og mennesker med at hjælpe sig selv.


