
INTEGRATION

Tilknytning til arbejdsmarkedet skaber 
effektiv integration

Hvad virker?
For at lykkes med at integrere nye borgere i 

Danmark, er det afgørende, at der hurtigst muligt 

skabes tilknytning til arbejdsmarkedet enten via 

praktik eller i job. Det er ude i virksomhederne, at 

det daglige dansk bliver talt, og det er her, man 

som ny borger lærer kulturen på arbejdspladsen 

at kende, skaber netværk og relationer.

Erfaring med målgruppen
Hvad enten vores opgave er med myndigheds-

rollen eller et virksomhedsrettet forløb har vi 

følgende fokus:

• Kompetenceafklaring 

• Afdækning af beskæftigelsesmål 

• Virksomhedsrettede indsatser 

• Individuelle motivationsskabende samtaler

Vores indsats udvikler og afdækker faglige, sociale og sproglige kompetencer. 
Samtidig har vi fokus på at udvikle beskæftigelsesmål for at fremme en hurtigere 
integration og mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formålet
• At fastholde den langsigtede og holdbare indsats 

• At skabe den meningsfulde indsats 

• At sikre klare aftaler i forhold til både borger 

og virksomheder  

Vi sikrer
• Effektiv integration 

• Tæt virksomhedssamarbejde 

• Indsatser på tværs af kommuner  



Aalborg

Rebild

Hobro

Kolding

Rødekro

Odense

Rønne

København

Hillerød

Roskilde

Næstved

Aars

Aarhus

Horsens

RøndeRanders

Struer

Herning

Om Job Vision

Kontakt os
allerede i dag for en uforpligtende snak om, 

hvad jeres ønsker og behov er.

Kontakt os på telefon 70 10 33 35 eller på 

mail jobvision@jobvision.dk

Job Vision har kontorer 
i hele Danmark

Job Vision er et landsdækkende konsulenthus for 

mennesker, der har brug for coaching og spar-

ring, fordi de har mistet deres arbejde, føler sig 

stresset eller mistrives på arbejdspladsen. Vi ar-

bejder tæt sammen med erhvervsvirksomheder, 

forsikringsselskaber og jobcentre i hele landet.

Når vi arbejder, tror vi på individuelle forløb, 

der udvikler hvert enkelt menneske, vi kommu-

nikerer uden omsvøb og brænder for at flytte 

grænser. Og vi gør det med stor respekt for den 

enkelte og med ordentlighed. Det er i vores op-

tik den bedste forudsætning for at skabe positiv, 

varig forandring.


