Kursus for jobcentrets sygedagpengeteam

Styrk samarbejdet med arbejdsgivere i sygedagpengesager
sygedagpengesager
Ønsker I at arbejde med et styrket samarbejdet med arbejdsgivere i sygedagpengesager? Har I fokus på, hvad et tidligt samarbejde kan betyde for det
samlede sygeforløb?

Flere jobcentre styrker virksomhedssamarbejdet
gennem projekter ”Sammen om fastholdelse”. Ét af
tiltagene heri har været fokus på at afholde første
samtale med sygemeldte borgere ude på
arbejdspladsen.

Varighed
Kurset er på 6,5 time inkl. frokost og pauser og foregår hos
jer eller i lokaler, som I finder.
Der kan være op til 16 deltagere på et hold.

Referencer
Cabi har samlet erfaringer herfra i et kursus til jer,
der gerne vil arbejde med den tidlige og tætte
arbejdsgiverkontakt i sygedagpengeforløbene.
Indhold
På kurset vil I få viden og inspiration om:
•
•
•
•

virksomhedernes dagligdag og præmisser
afkodning af ledelsestyper og
kommunikationsform
værktøjer til dialogen med virksomheden
god mødeledelse.

Udbytte
Når I har været på kurset, har I fået:
•
•
•

indblik i, at en tæt kontakt kan spille positivt
ind på længden af sygeforløbet
argumenter til dialogen med virksomheder
indsigt og input til jeres rolle.

Cabi har arbejdet med lignende udfordringer i en række
kommuner, bl.a. Ringsted, Viborg, Faaborg og Odder.

Cabis bemanding
De ansvarlige konsulenter hos Cabi er seniorkonsulenterne
Annette Juul Jensen og Birgitte Poulsen
Annette er en erfaren underviser og har lavet talrige
kompetenceudviklings-forløb for jobcentermedarbejdere,
blandt andet inden for virksomhedsservice og sygefravær.
Birgitte giver ekspertrådgivning inden for sygefravær på et
strategisk, taktisk og operationelt niveau. Hun har udviklet
og afviklet adskillelige kursusforløb og temadage om
forebyggelse og håndtering af sygefravær.

Pris
Som her beskrevet koster kurset kr. 22.000 plus moms og
direkte omkostninger til transport.
Vi tilpasser gerne indhold og omfang til jeres konkrete
udfordringer. For dialog og pris kontakt enten Annette Juul
Jensen på aje@cabiweb.dk eller ring 2225 6390 eller
Birgitte Poulsen på bpo@cabiweb.dk eller ring på 2293
7666.
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