
Hvad virker?
Job Vision har erfaring med, at et individuelt og 

virksomhedsrettet fokus hjælper den sygemeldte 

tilbage på arbejdsmarkedet. I det individuelt tilret-

telagt forløb får den sygemeldte konkret sparring 

på kompetencer og nye vinkler på vejen tilbage i 

job. Samarbejdet med virksomheder er et vigtigt 

element i forløbet. Job Vision arbejder målrettet 

sammen med den sygemeldte, så det rette virk-

somhedsmatch findes. 

Erfaring med målgruppen 
Hvad enten vores opgave er med myndigheds-

rollen eller et virksomhedsrettet forløb har vi 

følgende fokus:

• Kompetenceafklaring 

• Barrierehåndtering

• Virksomhedsrettede indsatser 

• Individuelle motivationsskabende samtaler  

Job Vision tilbyder et individuelt og virksomhedsrettet forløb for sygemeldte. 
Forløbet afklarer og udvikler den sygemeldtes arbejdsevne og understøtter jobcen-
trets indsats. Målet er at opnå hurtigst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formålet
• Den sygemeldte udvikler sin arbejdsevne med 

henblik på raskmelding eller job. Sekundært 

afklaring til anden forsørgelse

• Vi skaber det bedste match mellem den syge-

meldte og en relevant virksomhed for hurtig 

tilknytning til arbejdsmarkedet

• Vi udarbejder en beskrivelse af den sygemeld-

tes ressourcer, kompetencer og barrierer til 

videre brug 

Vi sikrer
• Udvikling - Vi hjælper den sygemeldte med af-

klaring af barrierer, ressourcer samt udvikling 

af kompetencer

• Matching - Vi matcher den sygemeldte med 

en relevant virksomhed for hurtig tilknytning 

til arbejdsmarkedet

• Beskrivelse - Vi udformer en beskrivelse af 

den sygemeldte til videre brug i jobcentret. 

• Progression - Hvis det er relevant, giver vi 

også forslag til mulige fremadrettede indsat-

ser - eksempelvis ved at øge arbejdsevnen 

eller at arbejde videre i forbindelse med et 

jobafklaringsforløb. På baggrund af beskrivel-

sen kan der også ske en raskmelding 
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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.


