Find det rette match
mellem borger og virksomhed
Brug benchmark-værktøjet i VITAS og få svar på:
• Hvilke virksomheder, der åbner arbejdspladsen for borgere, der har brug for særlige hensyn
 Det er virksomheder, der er vant til at samarbejde med jobcentre om virksomhedspraktik mv.
• Hvilke virksomheder, der ansætter borgere efter virksomhedspraktik og løntilskud
 Her er der potentiale for aftaler om ordinære timer.
Brug værktøjet i jobcentret
Du kan fx bruge værktøjet:
•

I dialogen med borgeren om virksomhedsforløbet og mulige konkrete arbejdspladser, som borgeren kan kontakte med henblik på at finde det rette match herunder muligheden for ordinære timer

•

Når du skal etablere et samarbejde med en virksomhed eller hjælpe borger og virksomhed med at
indgå en konkret aftale om virksomhedsforløbet.

Hvis virksomheden er vant til at samarbejde med jobcentret om at tage borgere i virksomhedspraktik
mv. og samtidig er god til at skabe ordinære timer til borgeren efterfølgende, er der en åben dør til, at
du taler ordinære timer med virksomheden fra start.
Hvis virksomheden sjældent ansætter borgere efterfølgende, skal der sikres ekstra fokus på, hvad formålet med forløbet er, og hvorvidt og hvornår, der er mulighed for at få ordinære timer (fælles forventningsafstemning).
Gå ind på vitas.bm.dk i dag, og se hvordan værktøjet virker.
•

I VITAS finder du et statistikmodul, der viser
et benchmark over virksomheders sociale
ansvar. Her kan du se, hvor mange personer
en virksomhed har i virksomhedspraktik,
løntilskud og fleksjob.

•

Benchmarket viser også, hvor mange procent af de afsluttede virksomhedspraktik- og
løntilskudsforløb, der ender med, at personen bliver ansat – enten i den pågældende
virksomhed eller i en anden virksomhed.

•

Virksomheden benchmarkes med gennemsnittet for den pågældende branche eller
gennemsnittet for alle virksomheder i landet. Værktøjet kan derfor hjælpe til at give
virksomheder og sagsbehandlere et fælles
udgangspunkt for samarbejdet om konkrete
forløb for ledige borgere.

•

Du logger på VITAS med din digitale medarbejdersignatur (NemID). Her vælger du virksomhedssupport, indtaster virksomhedens
CVR-nummer, og du finder værktøjet under
fanen ’Statistik’.
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