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Jobservice Danmark
– nem adgang til hele beskæftigelsessystemet
Regeringen er meget optaget af, at landets virksomheder kan få den arbejdskraft, de har brug
for. Mangel på arbejdskraft må ikke stå i vejen for virksomhedernes mulighed for at skabe
vækst. Danmark er på vej ud af krisen. Beskæftigelsen er lige nu på det højeste niveau i seks
år, og ledigheden falder. Det er glædeligt for os alle, men det indebærer også en risiko for
flaskehalse på dele af arbejdsmarkedet, som kræver, at vi handler i tide.
Jeg vil derfor gøre jer opmærksom på, at I kan bruge Jobservice Danmark, når I skal rekruttere
medarbejdere. For mig er det afgørende, at der kommer et aktivt samspil mellem
virksomheder, jobcentre og ledige. Beskæftigelsesministeriet igangsætter derfor en
landsdækkende virksomhedskampagne, så flere virksomheder får kendskab til og benytter
sig af Jobservice Danmarks servicetilbud.
Jobservice Danmark er et nyt initiativ, der sikrer større virksomheder en nem adgang til
beskæftigelsessystemet, og som er et supplement til jobcentrenes normale
virksomhedsindsats, når I har svært ved at rekruttere arbejdskraft eller har brug for et
samarbejde med flere jobcentre ad gangen.
Det er også Jobservice Danmark, I skal kontakte, hvis I ønsker at deltage i
virksomhedspartnerskabet ”Sammen om integration”, som udsprang af statsminister Lars
Løkke Rasmussens topmøde med civilsamfundet om bedre integration.
Vi står i en ekstraordinær situation, hvor mange nye flygtninge ankommer til Danmark.
Mange virksomheder har allerede udtrykt, at de ønsker at stille konkrete virksomhedspladser
til rådighed og tage del i det fælles ansvar med at integrere nyankommne flygtninge. Det
glæder mig, for det er netop ude på den enkelte virksomhed, at de bedste rammer for en
vellykket integration skabes.
Jeg vil gerne opfordre jer til at bruge Jobservice Danmark, hvis I har brug for hjælp til at
rekruttere ledig arbejdskraft, og hvis I ønsker at deltage i virksomhedspartnerskabet
”Sammen om integration”. Det sidste kan jeg kun på det kraftigste opfordre jer til, så flere
flygtninge kan komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet.
I kan læse mere om, hvad Jobservice Danmark kan tilbyde jer i den vedlagte flyer eller på
jobservicedanmark.dk.
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