Veteraner i job
Fra brændpunkt til beskæftigelse

Til veteraner

Om projektet
Fra brændpunkt til
beskæftigelse
Danmarks udsendte finder ikke altid vej til
et civilt job efter endt tjeneste.
Det landsdækkende projekt skal bane vejen
for, at flere ledige veteraner får fast tilknytning til det danske arbejdsmarked.
Frem til slut 2020 leder Cabi derfor en
indsats for at få flere ledige veteraner i job.
www.cabiweb.dk/veteran

Kontakt
Projektleder Trine Thomsen
tri@cabiweb.dk
2065 8697

Veteraner i job
Fra brændpunkt til beskæftigelse
Billederne er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet

Makkerordning for
jobsøgende veteraner

Hvad
Hvem
Hvordan

Få en makker, som er tidligere udsendt
Som tidligere udsendt i Forsvarets eller
politiets tjeneste har du opbygget helt
unikke kompetencer.
Kompetencer, som også har sin ret på
det civile arbejdsmarked.
Det handler om at forventningsafstemme og finde dén virksomhed, som
ser dig som en styrke og uundværlig
arbejdskraft.
I Makkerordningen får du en
sparringspartner, som altid har din ryg.
Han/hun vil hellere end gerne hjælpe
dig.

Hvad er en Makkerordning?
For mange veteraner har svært ved at finde fodfæste på det civile arbejdsmarked. Det har
flere årsager - herunder psykiske og fysiske lidelser fra udsendelser. Størst af alt er dog
den kløft, der er mellem et liv som udsendt, og det liv, man fører som civil i et
“almindeligt job”.
Derfor er vi gået sammen om at skabe en Makkerordning. Et nyt initiativ mellem veteraner
i job og ledige veteraner. Veteranen i job skal støtte, råde og vejlede dig, som står foran et
skifte til et civilt arbejde. På den måde bliver overgangen forhåbentligt lettere.
Makkermøderne kan foregå via fysiske møder, telefon/Skype eller sammen med en
arbejdsgiver.

Hvem er de frivillige Makkere?
Hvis du kommer med i Makkerordningen, får du en Makker, som virkelig brænder for at
støtte dig i at komme videre. Vores Makkere gør det nemlig helt frivilligt og uden betaling.
Makkerne er tidligere udsendte, som nu er kommet i et civilt job. Derfor har de store
erfaringer med, hvordan dette skifte kan gøres på den bedste måde. Og med, hvordan du
skal forventningsafstemme med din arbejdsgiver omkring opgaver og arbejdsforhold.

Jeg er ledig og tidligere udsendt. Kan jeg få en Makker?
Du kan få en Makker, hvis du tidligere har været udsendt i Forsvarets eller politiets
tjeneste. Herudover skal du være klar til at søge job.
Du skal som ledig veteran være klar på at mødes med din Makker og bruge ham/hende
aktivt. Du skal opsøge råd, vejledning og sparring - også når det brænder på, og alt føles
uoverskueligt. Vær også parat til at forklare, hvad det er, du har brug for hjælp til.

For mere information eller spørgsmål
Kontakt Trine Thomsen på tri@cabiweb.dk eller ring 2065 8697

