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NORISOL A/S
REKRUTTERING, OPKVALIFICERING OG FASTHOLDELSE AF MEDARBEJDERE GENNEM ENKELT AFTALE

Det kan være både tidskrævende og omkostningstungt at rekruttere medarbejdere med snævre tekniske uddannelser
som eksempelvis tekniske isolatører. Det kender man alt til hos Norisol, der er en af nordens største leverandører inden for isolering, stilladser og overfladebehandling. Derfor takkede Norisol ja, da de fik tilbud om at indgå et samarbejde med Jobservice Danmark.

Et godt samarbejde foldes ud
Norisol har tidligere haft et godt samarbejde med Jobcenter Slagelse, men de har også oplevet mindre gode samarbejder med andre jobcentre. Da den nye aftale om et
bredere samarbejde skulle indgås, ønskede Norisol sig derfor specifikt, at Jobcenter
Slagelse skulle stå for at koordinere en samlet service og være deres kontaktcenter, og ønsket blev hørt.
Nu koordinerer Jobcenter Slagelse rekrutteringsindsatsen på tværs af 45 kommuner
på Sjælland, så Norisol får udpeget de relevante kandidater, uanset hvilke jobcentre de er tilknyttede.
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En samlet serviceindgang
At indsatsen koordineres af en kontaktperson fra jobcentret, der har indgående
kendskab til virksomheden, er især noget som John Kronevald, der er driftschef i
Norisol, er glad for: ”Gevinsten for os er, at vi ikke skal starte forfra, men at vi får
en kontaktperson, som leverer en samlet koordineret service. Vi får én indgangsvinkel til beskæftigelsessystemet, uanset om vi mangler en medarbejder i København
eller i Skælskør.”

AFTALETYPE
• Med aftalen aktiveres 45 jobcentre
øst for Storebælt
• Aftalen dækker rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere på alle niveauer i virksomheden

Flere facetter af jobservice
Norisols aftale med Jobservice Danmark er ikke kun en storstilet rekrutteringsindsats. Den rummer også opkvalificerings- og fastholdelsesinitiativer.
Bygge- og anlægsbranchen er nemlig i vækst - især inden for bæredygtige løsninger,
som Norisol har specialiseret sig i. Derfor har de i stigende grad brug for løbende at
kunne rekruttere og tiltrække nye dygtige medarbejdere. Samtidig ønsker de at gøre
en endnu større indsats for at opkvalificere og passe ekstra godt på de medarbejdere, de allerede har. Og også her kan de hente hjælp og vejledning hos Jobservice
Danmark, som eksempelvis kan arrangere opkvalificerende samarbejdsaftaler med
uddannelsessteder.
Med til at sikre lokal vækst
Hos Norisol spares der både tid og penge med aftalen. Men jobserviceaftalen er ikke
kun til gavn for Norisol; også Jobcenter Slagelse er glade for aftalen og den funktion,
som de fremadrettet skal have for entreprenørvirksomheden.
Torben Bahn Petersen er arbejdsmarkedschef i Slagelse Kommune, og han ser, at
tiltagene med Jobservice Danmark kan være med til at sikre lokal vækst: ”Jobserviceaftalen sikrer vores større virksomheder én indgang til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i hele Østdanmark, så deres behov for arbejdskraft lettere dækkes.
Det er med til at minimere både behovet for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft
og risikoen for udflytning af lokale virksomheders produktion”
Læs mere om mulighederne for en jobserviceaftale her.

FAKTA OM NORISOL
Norisol er et multidisciplinselskab med
kernekompetencer inden for isolering,
stilladser og overfladebehandling
• I alt har Norisol ca. 1500 ansatte.
Heraf er der ca. 400 ansatte i
Danmark
• Omsætning 1,2 mia. kr.
• Selskaber og afdelinger i Danmark,
Norge, Sverige og UK
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