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Kontakt
Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, 
så kontakt virksomhedskonsulent Anette Ølund. 

Jeg glæder mig til at hjælpe dig og din virksomhed!

Anette Ølund
Mobil 3045 6435 
anette.olund@hedensted.dk



Fordele for din virksomhed
Har din virksomhed sæsonudsving, 
eller har du en mindre opgave, der 
venter på at blive løst? Måske har 
du brug for oprydning, eller er der 
udendørsarealer, der skal holdes?

Ved at ansætte gennem projekt 
dag-til-dag job får du løst nogle 
opgaver, der ellers ikke er tid til i 
din virksomhed.

Du får en ressource her og nu, og 
betaler kun for de timer, der er brug 
for.
 

Dag-til-dag job
Projekt Dag-til-dag job er et forsøgs-
projekt, der kører til og med 2016. 
Målet er at give kontanthjælps-
modtagere mulighed for at opnå 
succes i kortvarige ansættelser på 
en almindelig arbejdsplads.

Det er frivilligt for den ledige at 
deltage i projektet. Borgeren får en 
økonomisk gevinst og er motiveret 
for at tage et kortvarigt job.
 

Projektet er en hjælp til at give den 
ledige selvtillid og erfaring, som gerne 
fører til, at han eller hun kan forsørge 
sig selv.

FÅ HJÆLP I DIN VIRKSOMHED
I FÅ TIMER ELLER I EN KORT PERIODE

Du hjælper en ledig borger
Samtidig med at du får løst en 
arbejdsopgave i din virksomhed, 
hjælper du en ledig kontanthjælps-
modtager tættere på arbejdsmar-
kedet.

En positiv oplevelse på arbejdsmar-
kedet kan være det lille skub, der 
skal til for at blive en del af arbejds-
styrken igen og i sidste ende blive 
selvforsørgende.

Opret jobbet i CVjobbank.dk, 
så finder vi den rette til opgaven

Kontakt os, og fortæl om de arbejds-
opgaver du vil have løst – eller opret 
jobbet i CVjobbank.dk
• Vi finder den rette kandidat til 

opgaven – eller find selv emner 
i CVjobbank.dk

• Vi vil gerne hjælpe med ansæt-
telsen

• Vi er med på sidelinjen hele 
vejen.

Få en hjælpende hånd … Få en hjælpende hånd …


