VIRKSOMHEDSSERVICE

FÅ H J Æ L P F R A D I T J O B C E N T E R

VIRKSOMHEDSRETTET INTEGR ATION

– HJÆLP FLYGTNINGE MED AT FÅ FODFÆSTE PÅ ARBEJDSMARKEDET
Hvis man som ﬂygtning skal falde godt til og blive integreret, er det afgørende, at man kommer hurtigt ind

ﬂygtninge ved at samarbejde med jobcentret om virksomhedsrettet integration.

på arbejdsmarkedet. Her spiller din virksomhed en
vigtig rolle.
Det er ude på den enkelte virksomhed, at de bed-

Tag kontakt til dit jobcenter og hør mere om mulighederne for at ansætte ﬂygtninge. I kan også kontakte Jobservice Danmark, hvis I ønsker at indgå en be-

ste rammer for en vellykket integration skabes. I kan
som virksomhed tage del i det fælles ansvar med
at integrere ﬂygtninge eller familiesammenførte til

skæftigelsesrettet jobserviceaftale om integration.

VIRKSOMHEDSRETTET
INTEGRATION
Jobcentret kan hjælpe med at rekruttere
nytilkomne ﬂygtninge eller familiesammenførte, som er omfattet af integrationsprogrammet. Det kan fx være via:
• Rekruttering, fx korte vikariater og
projektansættelser.
• Virksomhedspraktik, hvor I giver en
ﬂygtning mulighed for at styrke sine
kompetencer. Kombineres ofte med
danskundervisning uden udgift for jer.
• IGU, som er en to-årig integrationsgrunduddannelse, giver mulighed
for arbejde og opkvaliﬁcering for
ﬂygtninge og familiesammenførte til
ﬂygtninge.
• Løntilskud, hvor I har mulighed for
at oplære nye medarbejdere eller
afprøve samarbejdet.
• Mentor til den ledige i forbindelse
med virksomhedspraktik, løntilskud
eller ordinær ansættelse.
• Jobrettet opkvaliﬁcering, hvor I
efter aftale med jobcentret kan tilbyde
en udlænding opkvaliﬁcering til job.

JOBSERVICEAFTALE
Jobservice Danmark tilbyder i samarbejde med jobcentrene større virksomheder at indgå en beskæftigelsesrettet
jobserviceaftale.
Med jobserviceaftalen får jeres virksomhed én indgang til beskæftigelsessystemet og koordineret service om integration på tværs af jobcentre.

KOM VIDERE
Kontakt dit jobcenter, hvis I ønsker at
etablere et samarbejde om ﬂygtninge.
Læs mere på
www.sammenomintegration.dk.
Her kan I også ﬁnde cases og få
inspiration fra andre virksomheder, der
arbejder med at få ﬂygtninge i job.
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