
 

 

 

JP Brød rekrutterer medarbejdere blandt 

flygtninge 

Bagerfaget er hårdt fysisk arbejde på skæve tidspunkter, og det gør det svært at 

finde kvalificerede medarbejdere. Anders Præst fra JP Brød i Randers har dog 

fundet en kilde til rekruttering blandt flygtninge. 

Tre syriske og en congolesisk flygtning er i øjeblikket i praktik i den randrusianske bagervirksomhed JP Brød. 

Bagermester Anders Præst vil gerne tage et socialt ansvar ved at hjælpe flygtninge, og derudover er der en 

anden rigtig god grund. 

”Vi gør det her for at rekruttere nye folk. Vi har utroligt svært ved at rekruttere, for bagerfaget er hårdt fysisk 

arbejde, og det foregår på nogle trælse tidspunkter af døgnet. Det er der altså ikke ret mange der gider,” 

siger Anders Præst. 

JP Brød består af to bagerforretninger i Randers samt fire webshops, og Anders Præst har ca. 55 

medarbejdere ansat. De seneste tre år har han arbejdet sammen med Jobcenter Randers, hvor han 

hovedsageligt har haft flygtninge og indvandrere i praktik i produktionen. 

Bilal er kommet i lære som bager 

Blandt de fire flygtninge han i øjeblikket har i sin virksomhed har foreløbigt en af dem skiftet praktikken ud 

med en læreplads hos JP Brød. 

”Generelt oplever jeg, at de flygtninge vi tager ind, er meget arbejdsomme og opfindsomme. De vil gerne 

lave noget og lære faget. Bilal, som vi har taget i lære, har arbejdet i et bageri i Syrien, men vi kan godt se, 

at det er noget helt andet, end vi er vant til. Han kan dog noget med dekoration af kager, så det arbejder vi 

med,” siger Anders Præst. 

Når JP Brød gennem flere år har taget imod flygtninge skyldes det et godt samarbejde med Jobcenter 

Randers, og det er ifølge Anders Præst vigtigt for succesen. 

”To af vores medarbejdere har været på mentorkursus, hvor de har lært, hvordan man tager imod nye, men 

matchet skal være i orden. Det er det vigtigste. Men nu kender jobcentret os efterhånden så godt, at de ved, 

hvad vi vil have,” siger Anders Præst. 

Skepsis blev vendt 

Den største udfordring for JP Brød er sproget, men hvis praktikanterne kan engelsk går det som regel også 

med kommunikationen i hverdagen. Den nye lærling, Bilal, er desuden god til at videregive beskeder på 

arabisk, så ofte fungere han som bindeled til de øvrige praktikanter. 



 

 

Blandt Anders Præsts øvrige medarbejdere var der i begyndelsen en del skepsis ved at få flygtninge som 

kollegaer, men det har ifølge Anders Præst ændret sig. De nye kollegaer har vist, at de vil give den en 

skalle, og de personlige historier, de har med i bagagen, har været med til at skubbe til holdninger. 

”Det betyder altså noget, når der sidder en mand lige ved siden af dig, som har mistet alt, hvad han har, og 

han kan vise dig billeder af det. Så kommer det meget tæt på,” siger Anders Præst. 

 

 

 

 

Om kampagnen: 

EU sætter fokus på virksomhedernes indsats 

Keep up the good work er den danske del af den europæiske event, European Employers’ Day, hvor hele 

EU sætter fokus på virksomhedernes indsats for at integrere ledige på arbejdsmarkedet. 

Eventen er oprindeligt er initieret af Public Employment Services (PES) og forløber i perioden fra d. 4. til d. 

15. april. Med tiltaget ønsker PES at styrke samarbejdet mellem beskæftigelsessystem og virksomheder for 

at integrere flere ledige på arbejdsmarkedet. 

Læs mere på kampagnesitet www.cabiweb.dk/keepupthegoodwork eller #keepupthegoodwork. 

Fakta 

 

Anders Præsts råd fra 

virksomhed til virksomhed: 
 

1. Find de arbejdsfunktioner, hvor der er plads 

til flygtninge. 

 

2. Fokuser på sprog – man skal kommunikere 

med hinanden. 

 

3. Snak med hinanden og mærk efter, 

hvordan det går på arbejdspladsen. 

 

4. Aftal med jobcentret, hvordan samarbejdet 

skal fungere. 

 

http://www.cabiweb.dk/keepupthegoodwork

