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JEM & FIX
REGIONAL AFTALE - ÉN INDGANG TIL OVER 40 KOMMUNER PÅ SJÆLLAND

Når en stor landsdækkende byggemarkedskæde som jem & fix rekrutterer til åbning af nye butikker, kan det være en
yderst tidskrævende proces at få den helt rigtige arbejdskraft. Derfor har jem & fix indgået et samarbejde med Jobservice Danmark. Det er Jobcenter Gribskov, der koordinerer samarbejdet og styrer rekrutteringsindsatsen på tværs af ca.
40 jobcentre fordelt over store dele af Sjælland.

Rekruttering til ny butik i Farum
Kennet Iversen, der er HR chef i jem & fix, synes allerede, at jobserviceaftalen ser lovende ud. Den blev afprøvet for første gang
i forbindelse med åbningen af en ny butik i Farum, hvor der blandt andet skulle ansættes en ny souschef: ”Vores regionschef
Peter Nyboe tog fat i kontaktpersonen i Jobcenter Gribskov. Vi fik tilbudt 42 ledige – som alle var gode kandidater til jobbet, og
det er nu ikke så tit, at der går ledige mellemledere rundt, så vores regionschef var meget imponeret over den hurtige koordinerede service. Jobserviceaftalen tyder meget lovende, og hvis det fortsætter, så er vi klar til at udvide samarbejdet, så hver
regionschef har en kontaktperson, de kan ringe til, når de har brug for nye medarbejdere.”
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Udvidelse til landsdækkende aftale
jem & fix starter jobservice samarbejdet op med en regional aftale. Hvis det fungerer, vil de gerne udvide til en landsdækkende aftale, siger Kennet Iversen:
”Vi har 11 regioner og 11 regionschefer i jem & fix, så hvis vi kan få 11 kontaktpersoner, der leverer en koordineret samlet service, så vil det være optimalt. Det vil
gøre det nemt og enkelt for os som kædevirksomhed at samarbejde med beskæftigelsessystemet.”
jem & fix sparer tid og ressourcer
Ved at have en aftale om rekruttering gennem Jobservice Danmark sparer jem &
fix tid og ressourcer, som ellers ville have gået med at indrykke annoncer og grave sig ned i jobdatabaser i de mange sjællandske kommuner. Samtidig sikrer de sig
en ensartet servicestandard fra kontaktcentret i Gribskov, som kender dem, deres
medarbejderkrav og virksomhedskulturen helt ind til benet.

AFTALETYPE
• Med jobserviceaftalen aktiveres ca.
40 jobcentre på Sjælland (Hovedstadsregionen, Midtsjælland og
Nordvestsjælland) gennem Jobcenter
Gribskov
• Aftalen dækker regional rekruttering
af medarbejdere på alle niveauer i jem
& fix butikkerne

Resultatet bliver en nem og hurtig måde at rekruttere folk med de helt rigtige kvalifikationer, så det ikke bliver kommunegrænser og geografi, men det perfekte match
mellem virksomhed og arbejdskraft, der bliver det styrende.
Jobcenter Gribskov er begejstrede for aftalen
Jobcentrene selv ser også gode muligheder i den nye aftale. Især glæder centerchefen for Gribskov kommunes Jobcenter, Peter Olsen, sig til at få et endnu stærkere
samarbejde på tværs af centrene.
”Jobserviceaftalen gør det let for jobcentrene at arbejde på tværs af kommunegrænser. Samarbejdet giver de bedste forudsætninger for at levere et godt match mellem
ledige og virksomheden. Aftalen gavner både virksomheder som jem & fix, der er i
vækst og åbner nye forretninger på Sjælland, og er med til at skaffe flere ledige i
beskæftigelse,” siger Peter Olsen, centerchef i Gribskov Kommune
Læs mere om mulighederne for en jobserviceaftale her.

FAKTA OM JEM & FIX
jem & fix er et dansk landsdækkende
lavpris byggemarked.
• Har eksisteret i 28 år og har i 2016
110 butikker fordelt over hele
Danmark samt 36 butikker i Sverige.
• Omsætning ca. 2 mia. kr.
• Antal medarbejdere ca. 1300 i Danmark og 300 i Sverige
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