Rekruttering fra kanten

Tænk i opgaver og opgaveløsning fremfor
stillingsbetegnelser, når du skal hjælpe virksomheder
med at finde efterspurgt arbejdskraft.

Arbejd strategisk med rekruttering fra kanten
Der er et stort uudnyttet potentiale i at rekruttere mennesker fra kanten
af arbejdsmarkedet som en vej til at skaffe den arbejdskraft, som flere
brancher står og mangler.
For jobcentret ligger der en vigtig opgave i at kunne spotte opgaver og
matche dem med ledige fra kanten, som kan gå ind og hjælpe virksomhederne her og nu - og på sigt kan blive en kvalificeret arbejdskraft.

Værktøj til afdækning af opgaver
Cabi har udviklet et hjælpeværktøj til afdækning af opgaver internt i
virksomheden.
Værktøjet giver et overblik og kan fungere som udgangspunkt for din
dialog med virksomhederne om, hvordan job kan sammensættes fremover, og om jobcentret har kandidater, der nu eller på sigt kan løse de
							
enkelte opgaver.

Centralt for arbejdet med at rekruttere strategisk fra kanten er, at
virksomhederne på den måde sikrer sig et grundlag for arbejdskraft
- nu og fremover.

Fordele for virksomheder ved
at tage ledige ind fra kanten
•
•

•

Få løst opgaver her og nu.
Frigiv ressourcer til andre medarbejdere, som kan løse mere specialiserede opgaver.
Se potentielle medarbejdere an og
lær dem op uden høje lønomkostninger.

Eksempler på opgaver, der er blevet til småjobs
•

•

•

En murermester kunne ikke skaffe en murer. I dialog med
jobcentret fandt han en række opgaver, som kunne løses af en
ufaglært. Det gav de andre murere mere tid til murerarbejdet.
En vognmand har ansat en kontanthjælpsmodtager i fem
timer om ugen til at vaske lastbiler. Det var før en opgave for
chaufførerne.
Et hotel tager flere ledige ind i praktik og oplæring forud for
højsæsonen. Og ansætter efterfølgende dem, der kan løse
opgaverrne som ønsket.

Rekruttering af ledige fra kanten
- kan ses som et supplement til ordinær
rekruttering.

Det er en tankegang, der systematisk
ser på opgaveløsning frem for
stillingsbetegnelser. For på den måde at
finde opgaver og småjobs til ledige fra
kanten af arbejdsmarkedet.
Resultatet er, at flere kommer i arbejde
samtidig med, at virksomheder får løst
udfordringen omkring manglen på
arbejdskraft.

Vil I være virksomhedernes
vigtigste samarbejdspartner?
Kom godt i gang. Vi står klar til at hjælpe
- også med gratis rådgivning.
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