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Som et landsdækkende videns-, konsulent- og net-
værkshus arbejder Cabi for at fremme rummelighed 
på arbejdsmarkedet og virksomheders samfundsan-
svar. Med visionen bedre arbejde til flere tror vi på, 
at rummelighed og god forretning kan være hinan-
dens forudsætninger. 

Cabi er en selvejede non-profit institution under 
Beskæftigelsesministeriet - og vi står bag Danmarks 
største CSR-netværk med over 6.200 medlemmer. 

Vi holder landets jobcentre og virksomheder opda-
terede med den nyeste viden og de bedste metoder 
til forebyggelse, fastholdelse og inklusion af men-
nesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Med fokus på 
praksisviden kobler vi praksis, lovgivning og forsk-
ning med en strategisk udviklingsorienteret tilgang. 

Tilmeld dig et af vores kurser inden for dit faglige 
felt. Så er du klædt godt på til at skabe bedre arbej-
de til flere. 

Cabi - bedre arbejde til flere



Udfordringerne på dagens arbejdsmarked stiller sta-
dig højere krav til lederes og praktikeres faglighed 
og samarbejde på tværs, når ledige på kanten af ar-
bejdsmarkedet skal i eller tættere på job. 

Cabi stiller faglig viden og redskaber til rådighed for 
både jobcentre og virksomheder, som er med til at 
skabe bedre arbejde til flere. 

På cabiweb.dk finder du viden og værktøjer til dit 
arbejde med det rummelige arbejdsmarked og virk-
somhedernes sociale ansvar. 

Vi tilbyder også dagskurser med fokus på konkret 
viden og værktøjer, som styrker din faglige profil, og 
som kan omsættes til praksis i din hverdag. 

Tilmeld dig et af vores åbne kurser, hvor du samtidig 
får mulighed for at udveksle erfaringer og lære af og 
med andre fagfæller. 

Se det aktuelle kursusudbud her eller ring og hør 
mere på tlf. 86 12 88 55. 

Skal vi komme til dig? 
Vi tilbyder også at afholde kurser internt hos jer for 
en samlet medarbejdergruppe i din afdeling, team 
eller organisation. Og vi står klar til at rådgive eller 
udvikle særlige kurser og kompetenceudviklingsfor-
løb, der er tilpasset jeres specifikke udfordringer og 
behov. 

Vi hjælper jer med at skabe bedre arbejde til flere. 
Ring og hør mere om mulighederne for et internt 
kursus, eller om hvordan vi sammen kan skræddersy 
et kursus til netop jeres behov. 

Ring tlf. 86 12 88 55 eller læs mere på cabiweb.dk

Forebyg og håndter stress    17/04  Aarhus Dorte R. Kirkegaard   kr. 2.600 ex. moms
      09/10  København
Dette kursus sætter spot på viden og redskaber som øger dine handlemuligheder som leder og organisation omkring stress.

Den svære samtale om sygefravær/mistrivsel    29/08  Aahus Dorte R. Kirkegaard   kr. 2.600 ex. moms
      30/10  København       

Konkrete tips og teknikker til hvordan du kommer ind til kernen og skaber større værdi via svære samtaler med medarbejdere. For ledere og personaleansvarlige. 

For den professionelle HR partner om bæredygtige fastholdelsesforløb 15/05  København Birgitte Poulsen/Dorte R. Kirkegaard kr. 2.600 ex. moms
      24/10  Aarhus
Få ny viden om hvordan du samarbejder med den sygemeldte om parathed og motivation i fastholdelsen. Du får også indblik i udfordringerne omkring din hjælperolle.

Målret jeres integrationsindsats på virksomhederne  24/05  Aarhus Bente Nissen   kr. 2.600 ex. moms
      24/10  København
Få MAX ud af jeres integrationsindsats overfor virksomhederne. For alvor!

Hold fast i gejsten! Fasthold borgerens jobmotivation  04/09  Aarhus Nadia El-Gendi   kr. 2.600 ex. moms
         
Sådan kan du som sagsbehandler fastholde det jobrettede fokus og borgerens motivation for at få ordinær beskæftigelse.

Bliv skarp på brugen af handicapkompenserende ordninger   30/08  Aarhus Bente Nissen   kr. 2.600 ex. moms
             
Vi vil arbejde med, hvem der kan få gavn af de handicapkompenserende ordninger, og hvordan de kan bruges i praksis.  

Tværfaglig organisering     Hos jer  Bente Nissen   Ring for pris 
           
Hvad kræver det af organiseringen, når indsatserne for ledige på kanten af arbejdsmarkedet skal samles i et tværsektorielt samarbejde? For ledere og nøglepersoner.

Workshop - Rekruttering fra kanten    Hos jer  Jesper Pedersen   Ring for pris 
            
Få viden om, hvordan du kan hjælpe virksomheder med at rekruttere strategisk fra kanten af arbejdsmarkedet og samtidig få flere borgere i praktik eller job.

Skriftlighed for virksomhedskonsulenter   Hos jer  Annette Juul Jensen   Ring for pris  
 
Kurset er for alle, som arbejder som virksomhedskonsulenter og ikke har skriftlighed som kernekompetence.

Lær at skrive gode journalnotater    10/04  Aarhus Annette Juul Jensen   kr. 2.600 ex. moms
      27/11  Aarhus     
Viden og værktøjer til at skrive gode og præcise journalnotater er afgørende i en travl hverdag! For sagsbehandlere med direkte borgerkontakt. 

Få kvinderne ind på arbejdsmarkedet   02/05  Aarhus Nadia El-Gendi   kr. 2.600 ex. moms
      14/11  Aarhus      

Arbejd med borgerens indre motivation og få succes. Kurset giver brugbar inspiration til dit arbejde med flygtninge-/indvandrerkvinder.  

Når du savner inspiration og systematik i arbejdet med  17/04  København Bente Nissen   kr. 2.600 ex. moms
aktivitetsparate flygtninge    29/05  Aarhus      

Få redskaber til at sikre en sammenhængende, arbejdsrettet, rehabiliterende indsats. 
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FÅ ET FAGLIGT FORSPRING

FOR DIG I EN VIRKSOMHED:

FOR DIG I JOBCENTERET OG ANDRE PROFESSIONELLE:

” Kurset har givet mig mere inspiration til at arbejde 
med korttidsfravær i mit daglige arbejde, og jeg vil an-
befale det til andre.” 

svares der samstemmigt fra alle deltagere på et tidligere 
kursus: ’Tag hånd om det påvirkelige korttidsfravær’.

” ”Tusind tak til underviseren for en inspirerende dag 
med masser af relevant og brugbar viden” 

skrev tidligere kursist.

Redskaber til optimering af jobafklaringsforløb: Ni ud af ti 
deltagere på tidligere afholdt kursus oplevede, at kurset 
gav inspiration til at arbejde med området i det daglige 
arbejde, og vil anbefale det til andre. 

”Hvis du arbejder med flygtninge i det daglige, kan jeg 
klart anbefale Cabi til at komme og undervise. Vi har 
helt klart fået nogle fantastiske redskaber med os, som 
vi kan bruge i det daglige arbejde med vores integra-
tionsborgere”, 

skrev tidligere kursist.

Skal din nye medarbejder være en flygtning?   03/05  Aarhus Bente Nissen   kr. 2.600 ex. moms
      13/09  København      
På kurset får I værktøjer til at være godt forberedte, og viden og hjælp til at overkomme nogle af de sproglige og kulturelle udfordringer, der kan opstå. 

Kulturmødet på arbejdspladsen    03/10  Aarhus Nadia El-Gendi   kr. 2.600 ex. moms
      28/11  København      

Du lærer om kulturmødet for at opnå et bedre samarbejde. I kan undgå misforståelser ved ansættelse af nydanskere og i stedet fremme et godt samarbejde. 

Tag hånd om det påvirkelige korttidsfravær   29/09  København Birgitte Poulsen/Dorte R. Kirkegaard kr. 2.600 ex. moms
      22/11  Aarhus      
Få viden om hvordan du foretager en målrettet indsats, som kan ses på bundlinjen og samtidig skaber et godt arbejdsmiljø og høj trivsel på arbejdspladsen.

Redskaber til optimering af jobafklaringsforløb   19/04  København Annette Juul Jensen   kr. 2.600 ex. moms
      06/11  Aarhus     

Du får de centrale værktøjer til at udvikle gode jobafklaringsforløb, og lærer hvordan du med simple virkemidler bidrager til progressionen i borgerens forløb.

Kom videre med indsatsen som koordinerende sagsbehandler  25/04  Aarhus Bente Nissen   kr. 2.600 ex. moms
      02/10  København      
Få nye redskaber til indsatsen sammen med borgeren og inspirerende tilgange til opbygning af samarbejdet med aktører - både i kommunen og i civilsamfundet.

Ny viden til erfarne fleksjobmedarbejdere   09/10  Aarhus Annette Juul Jensen/Carsten Lunden kr. 2.600 ex. moms
             
Bliv opdateret med perspektiver og ny viden om fleksjob.  Kursusdag for dig som er rutineret på området.

Styrk dit samarbejde med virksomhederne   20/09  Aarhus Ella Petersen   kr. 2.600 ex. moms 
             
Lær hurtigere at forstå og komme i dialog med virksomhederne og hvordan I internt kan videndele med de kolleger, der har den første kontakt til borgeren.

Ny på fleksjob? Få brugbar viden på én dag   13/09  Aarhus Annette Juul Jensen/Carsten Lunden kr. 2.600 ex. moms

Du får grundlæggende indblik i de væsentligste elementer i ordningen og viden om, hvordan du kan arbejde med elementerne i og omkring fleksjob.

Se mere og tilmeld dig på cabiweb.dk/kursertilvirksomheder        Se mere og tilmeld dig på cabiweb.dk/kursertiljobcentre


