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OM FORLØBET
Forløbet består af individuelle samtaler og evt. 
virksomhedspraktik. På de individuelle møder 
indgås klare aftaler om strategi og handling,  
mens vi – Konsulenthuset ballisager – supplerer 
med en målrettet og vedholdende virksomheds- 
kontakt. Ofte vil det give god mening at  
etablere en virksomhedspraktik forud for  
ansættelse i fleksjob. 
Vi følger altid op på praktikken for at øge  
fleksjobberens mulighed for at blive i jobbet.

Fleksjob  
– når aftalen skal i hus

MÅLGRUPPEN
Mange fleksjobbere finder selv deres fleksjob  
– men der er også rigtig mange, der ikke gør.
Ledige, som er visiteret til fleksjob, kan meget  
vel have brug for en livline i jagten på et fleksjob. 
Med et stort opdateret virksomhedsnetværk og 
målrettet viden om jobsøgning kan vi være de 
lediges livline og hjælpe med at øge deres 
mulighed for at komme i mål med et fleksjob.

Vi klæder fleksjobberne på til jobjagten og  
udnytter alle de gode kræfter, de måtte have, 
samtidig med at vi supplerer med en gedigen 
håndholdt indsats, hvor vi leverer virksomheds- 
kontakt ad libitum og er den professionelle 
sparringspartner for borgeren i jagten på  
et fleksjob.

Virksomhedskontakt ad libitum
At fremskaffe et fleksjob kan synes som at lede 
efter en nål i en høstak. Men vi holder et vågent 
øje med virksomhedernes efterspørgsel efter 
medarbejdere. Vi tænker kreativt, når vi er i 
dialog med virksomhederne, og skaber stillinger, 
der passer til borgernes forudsætninger.  
Og vi stopper ikke med at lede, før aftalen  
– og dermed opgaven – er i hus. 

SUCCESKRITERIER
Målet med forløbet er, at min. 50% af deltagerne 
opnår et fleksjob i løbet af eller i forlængelse  
af forløbet, og at min. 75% af deltagerne  
opnår en virksomhedstilknytning i løbet af eller 
i forlængelse af forløbet.
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