Udfordringer omkring nye virksomhedsopgaver og
organisering kalder på en livline. Cabi er klar!
Siden 1995 har Danmarks jobcentre gjort brug af Cabis konsulenter ved løsning af
kerneopgaver. Det gælder skræddersyet rådgivning, facilitering og kompetenceudvikling.
Uanset hvor dit jobcenter og kommune er i arbejdsprocessen overfor virksomheder, kan I altid gå i dialog med Cabi. Find
inspiration til arbejdet her:
Optimer jeres samarbejde med virksomheder
Cabi kan hjælpe med at finde ud af, hvad der skal til i det enkelte jobcenter, for at det giver mening i praksis, værdi og resultater i
form af flere i arbejde. Det gælder fx, hvordan får man hele organisationen med, hvordan medarbejdere og ledere på forskellige
niveauer sammen kan skabe reelle forandringer i praksis, og hvordan man kommer ud over rampen, så virksomhederne lægger
mærke til det.
Værktøjskassen til det konkrete samarbejde
I Cabi tror vi på, at de bedste resultater på beskæftigelsesområdet skabes i ligeværdige professionelle relationer mellem
mennesker i jobcentre og virksomheder. Det kræver det rette mindset og en velekviperet værktøjskasse at skabe sådanne
relationer med udgangspunkt i konkrete, praksisnære redskaber samt god implementering.
Udbyg jeres viden om arbejdsmarkedet
Få god viden om arbejdsmarkedet - herunder om, hvordan det går indenfor forskellige brancher, om ledigheden indenfor
forskellige jobtyper, og hvordan virksomhedernes vilkår og dagligdag danner grundlaget for at agere professionelt. Cabi kan
hjælpe jobcentre med strategi, set-up og handlinger, som er kvalificeret ved anvendelse af valide data og viden.
Organisering som generator for målopfyldelse
Hvordan påvirker intern organisering samarbejdet med virksomhederne? Jobcenterorganiseringen bør have som sit primære mål
at understøtte, at det bliver så let som muligt at opbygge gode, professionelle relationer til virksomheder som kan og vil tage
imod ledige fra kanten af arbejdsmarkedet:
• At det er tydeligt for enhver virksomhed, hvem der tager sig af hvad
• At der foregår en smidig og hurtig videndeling og koordinering internt i jobcentret
• At jobcentret ikke fremstår med siloer med forskellige mål og kulturer, men i stedet med tæt samarbejde på tværs.

Cabi har senest løst konsulentopgaver for
bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Jobcenter Faxe
Jobcenter Furesø
Jobcenter Holbæk
Jobcenter Jammerbugt
Jobcenter Roskilde
Jobcenter Silkeborg
Jobcenter Tønder

•
•
•
•
•
•
•

Aarhus Kommune
Favrskov Kommune
Ikast-Brande Kommune
Lolland Kommune
Norddjurs Kommune
Rebild Kommune
Syddjurs Kommune

Jobcentret har været under forandring bl.a. når det gælder
jobservice overfor virksomheder og implementering af reformer.

Cabi – bedre arbejde til flere

Implementering af reformer
De nyeste reformer har betydet ændrede opgaver og arbejdsgange i landets jobcentre. Mange kommuner oplever stadig
udfordringer i forlængelse af reformimplementeringen. Hvordan går det hos jer? Er I gearede til at løfte opgaverne - eller
har I brug for hjælp?

Vi arbejder for social ansvarlighed på det
danske arbejdsmarked, og med visionen
bedre arbejde til flere vil vi forbedre
mulighederne for, at borgere på kanten af
arbejdsmarkedet kan få og fastholde et
arbejde.

Kurser og kompetenceudvikling
Cabi tilbyder interne kurser som løfter kompetencerne og understøtter den beskæftigelsesfaglige indsats i landets
jobcentre og kommuner. Vores konsulenter står klar til at rådgive, udvikle og facilitere kurser i det set-up, der matcher jeres
udfordringer.
Udbytte ved at bruge Cabis konsulenter omkring
•
•
•
•
•

jeres virksomhedssamarbejde eller tværfaglige samarbejde
effektive arbejdsgange og en professionel tilgang til borgerne
faglig kompetenceudvikling med afsæt i jeres hverdag
rådgivning om indsatser overfor særlige målgrupper
en mere målrettet kommunikation i det virksomhedsrettede arbejde

Mulighed for tilretninger og tilvalg
Vi skræddersyr opgaveløsningen til netop jeres udfordringer og konkrete situation. Kontakt jobcenteransvarlig Ella Petersen
for en nærmere dialog om jeres ønsker og behov. Mail til Ella på ep@cabiweb.dk eller ring på 5197 7845.
Få materialer med jeres eget logo på
Virksomhedskonsulenter skal i dialogen bære en række informationer og fakta ud til virksomhederne. Cabi har udviklet en
række materialer, som kan tilrettes jeres brug. Kontakt marketingansvarlig Marianne Nilsson for dialog på
man@cabiweb.dk eller 4113 7281.

Cabi er et netværks- og videnshus for
jobcentre og virksomheder.

Cabi er en selvejende institution under
Beskæftigelsesministeriet. Vi står bag
Danmarks største CSR-netværk med over
5.300 medlemmer.
På cabiweb.dk kan du hente viden og
værktøjer til virksomhedens arbejde med
socialt ansvar gennem rekruttering og
fastholdelse af medarbejdere.

Du kan også blive medlem af vores
virksomhedsnetværk eller tilmelde dig Cabi
Nyt med praksisnær viden og værktøjer til at
skabe bedre arbejde til flere.

