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Få timer om ugen giver et menneske en vej tilbage på 
arbejdsmarkedet og gør socialt ansvar til en del af din 

virksomheds DNA

SMÅ JOB MED MENING & JOBFOKUS

JOB

Vi hjælper dig med at finde din 
nye medarbejder
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Gennem Små Job Med Mening behøver din virksomhed ikke 
at tælle til 37 for at skabe et meningsfuldt job og bidrage til 
FN’s verdensmål 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”. 
Ved at tænke i konkrete opgaver frem for hele job, frigiver 
I ressourcer og tager socialt ansvar, mens I holder fokus på 
virksomhedens kerneopgave. 

Socialt  ansvar 
-  g jort  let  for  jer

• Gerne vil tage socialt ansvar og skrive verdensmål 8 ind 
i virksomhedens DNA

• Ønsker at gøre en forskel for et menneske på kanten af 
arbejdsmarkedet

• Tror på, at socialt ansvar giver en merværdi til medarbej-
derne og virksomheden

• Mangler ekstra hænder til at løse opgaver, der stjæler 
fokus fra kerneopgaven

• Mangler assistance i en periode eller på fast basis
• Har svært ved at rekruttere medarbejdere til opgaver i 

særlige tidsrum

Små Job Med 
Mening er  for 
v irksomheder, 
der: 

I enhver virksomhed findes der opgaver, som enten ikke bliver 
løst eller fylder langt nede på en allerede travl medarbejders 
to-do-liste.
Jobbet kan være helt ned til 5 timer om ugen, og vi hjælper 
gerne med at lokalisere de opgaver, der kan løses bedre af 
andre hænder og blive til et lille job med mening

I  har  opgaverne, 
v i  har  kandidaten

Små Job Med Mening er opfundet af en task force bestående 
af 25 erhvervsfolk fra lokale virksomheder. I samarbejde med 
Aalborg Kommune har de skabt et koncept, der gør det let for 
virksomheder at tage socialt ansvar ved at hyre arbejdskraft 
fra kanten af arbejdsmarkedet på faktura.

Erhvervsl ivet 
står  bag

„ Jeg kunne se en mening i at gøre en indsats 

for at være noget for mennesker, der måske 

har haft det lidt svært. Det er jo fint, at der 

er mange studerende, men det bliver også et 

specielt miljø, hvis ikke der er noget, der stik-

ker lidt ud. Jeg kan godt lide, at man har for-

skellige personligheder og typer repræsen-

teret i ens medarbejderstab, så den afspejler 

resten af samfundet.

- Mathias, medejer af Helmuth Bar & Kitchen.
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Når opgaverne er fundet, sørger rekrutteringskonsulenter 
fra JobFOKUS for at finde egnede kandidater til jobsamta-
len. Herefter sikrer vi det bedste match til din virksomhed. 
JobFOKUS er en del af FOKUS Folkeoplysning - en non-profit 
virksomhed med et socialt formål.
Rekrutteringskonsulenterne sørger for at holde din virksom-
hed og kandidaten i hånden hele vejen i processen – lige fra 
onboarding til opfølgning.

Hvad får  man for 
12 kr.? 

Har du endnu ikke opgaverne til lille job med mening, men 
hjertet på rette sted, så har du mulighed for at blive erhverv-
smentor for en kandidat, der ønsker at finde vejen tilbage 
på arbejdsmarkedet. Her kan du tage socialt ansvar ved at 
bringe dig selv, din erfaring og dit netværk i spil. Som erhverv-
smentor er du med til at skabe afklaring, udvide netværk og 
åbne nye jobmuligheder.

Bliv 
erhvervsmentor 
i  Små Job med 
Mening

• Rengøring
• Lagerarbejde
• Køkken/kantine
• Pladsmand til byggepladsen
• Pedelopgaver
• Værtindeopgaver
• IT-opgaver
• Administrativ hjælp

Kandidaterne kommer fra jobcentret og har typisk udfordrin-
ger ud over det at være ledig. Det kan være fysisk, psykisk 
eller socialt. Flere af kandidaterne har været væk fra arbejds-
markedet i en kortere eller længere periode – og derfor er 
motivationen for et lønnet job høj. 

Eksempler 
på små job

Små Job Med Mening er en Plug & Play-løsning uden bin-
ding: Ansæt jeres nye medarbejder på faktura, og slip for det 
tunge papirarbejde. Det sker til overenskomstmæssig løn + 
sociale ydelser og 12 kr./t. for administration og assistance til 
kandidat og virksomhed. 

Socialt  ansvar på 
faktura

Små Job Med Mening fungerer rigtig godt. 

Når det bliver regnet ud i sidste ende, er vo-

res timepris cirka den samme, om vi har Mar-

gith eller en anden ansat. På den måde giver 

det mening, at vi skal bare betale fakturaen, 

og så skal vi ikke tænke på feriepenge eller 

noget andet. 

- Mads, medejer af Molbjerg Service. 

„
Ca

se
: K

U
N

ST
EN

 A
PP

ET
IZ

E 
 J

un
i 2

01
9

Ca
se

: C
at

er
in

gf
irm

ae
t S

im
on

‘s
 A

PP
ET

IZ
E 

 D
ec

em
be

r 2
01

9

LSMAGASIN

20 APPETIZE.DK 21

APPETIZE.dk

