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UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE
Indledning
Den foreløbige erfaring i initiativet ’Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire
områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende jobcentre. Alle fire områder spiller i praksis sammen i udviklingen og implementeringen af virksomhedsservice. De fire områder er:





Virksomhedskontakten
Borgerkontakten
Tværgående samarbejde
Jobcentrenes egen organisation

Denne model beskriver den sammenhæng, som virksomhedsservice er en del af i praksis, og
hvad der skal til for at udvikle virksomhedsservice.
De med vi rk end e j ob cent res udv ik l in gsom rå de r
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UDVIKLINGSPLAN FREDERIKSHAVN
Udviklingsplanen indeholder:
1. En forandringsmodel for Jobcenter Frederikshavns udvikling af virksomhedsservice.
2. Nærmere beskrivelse af ønskede resultater, udviklingsaktiviteter og milepæle for
udviklingsprocessen.
3. Konsulentteamets kommentarer til udviklingsplanen og oplæg til udviklingspunkter
til brug for drøftelse og planlægning af kommende udviklingsaktiviteter.
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OVERBLIK OVER UDVIKLINGSPLAN (forandringspotentiale)

ORGANISATIONSUDVIKLING
Har den rigtige organisaering
Ny mødestruktur der understøtter
virksomhedsservice
Redskaber, der kan opdateres og spredes
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
A-B-C-D model kan udnyttes
Har hjemmeside
Har drejebog for gode virksomhedsbesøg,
der kan udvikles/spredes
400 besøg i C og D virksomheder i 2016
BORGERKONTAKTEN
Praksis for at alle ordinære jobs lægges på
jobnet (synlighed)
Kompetenceudvikling i bedre CV-hjælp
Joblog som samtalestyrende
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
Har godt tværgående samarbejde i praksis
om brancherettet opkvalificering, om
Jobbarometer o.a. der kan udvides

AKTIVITETER
ORGANISATIONSUDVIKLING:
Spredning af én
virksomhedsservicetænkning via fælles
møder, temadage, kursusdage, dialogmøder
for konsulenter
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Udvikling af kommunikation og branding
Opsøgende virksomhedskontakt til C og D
virksomhederfor at få et øget/bredere
virksomhedssamarbejde. Alle konsulenter
skal arbejde opsøgende (nyt)/fælles ansvar
Brug af CRM til at koordinere
Udvikling af partnerskabsaftaler og
kontaktpersonordning (loyalitetskoncept)
BORGERKONTAKTEN
Uddannelse i jobrettede samtaler
Brug af Jobbarometer og mulighedslister
Brug af CV til alle målgrupper/flere borgere
Alle job pä Jobnet.dk (synlighed)
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
Tværkommunalt smarbejde om
opkvalificering udbredes til flere/nye
brancher

RESULTATER
(faktuelle/observerbare resultater:
Måles,tælles,vejes)
ORGANISATIONSUDVIKLING
Én samlet virksomhedsservice på tværs af
afdelinger
Fælles mål/samlet præstation (fremfor
individuelle)
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Jobcentrets virksomhedsservice fremstår
som en enhed overfor virksomhederne
Øget samarbejdsgrad: 400 virksomheder
flyttes fra at være C og D til at være A og B
virksomheder
Loyalitetskoncept i jobcentrets
virksomhedsservice
BORGERKONTAKTEN
Øget kvalitet i CV'er/gode CV'er for flere
borgere
Ledige kan selv søge opslåede job - også
fleksjob
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
Flere løftes fra ufaglært til faglært

KONTEKST Frederikshavr

Forandringsmodel
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MINI FORANDRINGSTEORI

Specialiseret erhvervsstruktur
9% fald i arbejdspladser
Stigning i samarbejdsgrad
Flest ufaglærte ledige
68% i job
18.000 ydelsesmodtagere

MEKANISME
(hvad kan hæmme eller fremme at
resultater/værdier nis?)
+/' spredning af fælles
virksomhedsservicetænkning i hele
jobcentret/blandt alle
virksomhedskonsulenter

VÆRDI
('Blødere' resultater)
Virksomhedsservice som fælles kultur
(virksomhedskonsulenterne oplever sig som
én samlet virksomhedssservice på tværs af
afdelinger)
Fælles basisservice i jobcentret

KONTEKST Udvikling
Aktuel virksomhedsservice:
Afdelinger med bide jobkonsulenter
(rådgivere) og virksomhedskonsulenter
('borgerorienterede/udbudsorienterede).
Et virksomhedsserviceteam hvor
brancheopdelte konsulenter er
virksomhedsorienterede/efterspørgselsori
enterede.
Virker godt internt - men for
virksomhederne er virksomhedsservice
ved initiativets start 'en rodebutik' idet der
ikke er én fælles service, men mange
forskellige.

+/- klare ledelsesudmeldinger om
virksomhedsservice som step 1
+/- én fælles virksomhedsservice på tværs
af teams/afdelinger
+/- vellykket opsøgende indsats
+/- succes med borgerrettede initiativer og
med initiativet ift. tværgående samarbejde
parallelt med indsatserne i dette initiativ.

Systematik i samarbejde på tværs, fælles
redskabsbrug
Klar branding af jobcentret overfor
virksomhederne (Virksomhedsservice
fremstår som en enhed for
virksomhederne)
Virksomhederne oplever ikke bøvl uanset at
der er udfordringer i 'back office'

EFFEKTER
Forbedret virksomhedsservice indenfor de
8 kvalitetsparametre:
l.Virksomhederne er en kunde, der aftager
jobcentrets service og borgere
2. Imødekom virksomhedernes
efterspørgsel
3. Jobcentrets services og produkter skal
være synlige
4. Grundservice til virksomheder på tværs
af kommuner
5. Jobcentrene skal afstemme og levere den
aftalte service
6. Den gode virksomhedsservice er
opsøgende indenfor mangelområder
7. Hurtig respons på henvendelser
8. Bindeles til og samarbejde med andre
aktører
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Indledning
I Jobcenter Frederikshavn har alle afdelinger både jobkonsulenter (rådgivere/sagsbehandling) og virksomhedskonsulenter.
I ledighedsafdelingen (forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere) er der brancheopdelte virksomhedskonsulenter, som primært har fokus på efterspørgsel i virksomhederne, nogle uden borgerkontakt.
Organiseringen fordrer tæt samarbejde mellem medarbejdergrupperne i jobcentret, især
mellem virksomhedskonsulenterne. Jobcentret arbejder med sammenhæng på tværs af
afdelingerne, fælles værdier og fælles faglighed ift. virksomhedsservice og videndeling.
Virksomhederne skal opleve én samlet virksomhedsservice fra jobcentret, selvom virksomhedskonsulenterne er placeret i forskellige afdelinger. Alle jobcentermedarbejdere skal være
ansvarlige for at følge serviceopgaver for virksomhederne til dørs – også når de ikke falder
indenfor den enkelte konsulents eget fagfelt - så en henvendelse fra en virksomhed ikke
’falder mellem to stole’.
Der afholdes halvårlige dialogmøder med virksomhedskonsulenterne. Til dialogmøderne har
der traditionelt været fokus på ny lovgivning. Fremadrettet vil man bruge møderne til en
bredere understøttelse af fælles værdier og faglighed. På seneste møde i maj måned blev
det drøftet: 1. hvordan virksomhedskonsulenterne får virksomhederne til at tage et socialt
ansvar, 2. hvordan klædes virksomhedskonsulenterne på til fastholdelse (jobcentret har ikke
fastholdelseskonsulenter), 3. rekruttering, 4. fælles tilgang omkring det virksomhedsvendte
arbejde, 5. integration, 6. en indgang/en kontaktperson og 7. øget samarbejde på tværs.
Markedsføringen af jobcentrets virksomhedsservice er under udarbejdelse. Det er endnu
ikke fastlagt, om virksomhedsservice skal markedsføres som 'Jobcentrets virksomhedsservice' idet ungeenhedens- og projekternes virksomhedskonsulenter også er den del af virksomhedsservice, men ikke en del at jobcentret. Ledelsen i jobcentret overvejer, om der skal
udarbejdes et samlet koncept, fx fælles visitkort med ens logo, ens skjorter osv.
Jobcentret har i samarbejde med Hjørring og Brønderslev udarbejdet et jobbarometer, som
jobcentermedarbejdere kan anvende i de jobrettede samtaler.
Endelig har jobcentret netop fået et nyt CRM system, som nu er i en indkøringsfase.
Der er på denne måde en række udviklingstiltag i gang, som jobcentret vil arbejde med i
2016.

1. Virksomhedskontakten
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at styrke virksomhedskontakten ift. rekruttering, uddannelse og fastholdelse (samt evt. yderligere servicespor)?
Øns kede r esu lta te r

Primært at højne samarbejdsgraden med virksomhederne - målt ift. flere kontakter. Jobcentret skal være mere synligt og tættere på virksomhederne. Og der skal være større jobeffekt.
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Desuden ønskes et loyalitetskoncept for samarbejdet med virksomhederne i form af dynamiske partnerskabsaftaler og fleksibel kontaktpersonsordning.

Akt i vi tet e r

Jobcentret ønsker øget samarbejde med flere virksomheder:
 Jobcentret har opdelt virksomhederne i A, B, C og D virksomheder. Jobcentret har hyppig kontakt med A og B virksomheder og mindre eller ingen kontakt til C og D virksomheder. Der er et fælles mål i hele jobcentret om at flytte 400 virksomheder fra at være C
og D virksomheder til at være A og B virksomheder i 2016. Det betyder, at der skal opsøges flere C og D virksomheder, samtidig med at kontakten til B og A virksomhederne
skal holdes ved lige.


Ledighedsafdelingen har udarbejdet en liste over hvilke virksomheder, som ikke er besøgt de seneste år. Listen sendes til alle virksomhedskonsulenter i alle afdelinger, så alle
virksomhedskonsulenterne i hele jobcentret kan bidrage med at opsøge nye C og D
virksomheder.



Jobcentret har netop indkøbt et nyt CRM system, som skal bruges til koordineringen af
den opsøgende virksomhedskontakt fra de forskellige virksomhedskonsulenter i de forskellige afdelinger.



Jobcentret stiller sig til rådighed som testjobcenter, hvis STAR ønsker at udvikle et system, hvor de virksomheder som har haft besøg af jobcentret og efterfølgende registreres i CRM systemet, via en sms eller mail, bliver spurgt om deres oplevelse af virksomhedsbesøget.



Udvikling af loyalitetskoncept (partnerskabsaftale og kontaktpersonordning).

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater?
Antallet af A og B virksomheder øges jf. beskæftigelsesplanens mål om øget virksomhedskontakt.
400 flere virksomheder flyttes fra C eller D til A eller B virksomheder. Bevægelserne registreres på
listen over besøgte virksomheder fra ledighedsafdelingen.
Virksomhedskonsulenterne spørges i en mini-defgo undersøgelse, om de oplever øget samarbejde
om og med virksomhederne. Desuden bliver de spurgt om, hvorvidt fællesmøderne og de uformelle
netværk i jobcentret (se under aktiviteter i Egen organisation) understøtter det interne samarbejde i
jobcentret, og om de oplever at dette kvalificerer samarbejdet med virksomhederne.
Cowis virksomhedsundersøgelse ved afslutningen af initiativet skal vise øget samarbejde med virksomhederne og større synlighed.
Jobcentret ønsker at deltage i pilotprojekt fra STAR om tilfredshedsmålinger i virksomhederne, såfremt det tilbydes.
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M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj/juni

Milepæle

Implementeringsworkshop 1
September

Implementeringsworkshop 2
November

Defgo undersøgelse

Afslutningsseminar
December

Ny defgo

2. Borgerkontakten
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at styrke den jobrettede borgerkontakt og sikre, at jobcentret kan opfylde virksomhedernes arbejdskraftbehov ift. rekruttering, uddannelse og fastholdelse (samt evt. yderligere servicespor)?
Øns kede r esu lta te r

Mere fyldestgørende Jobnet.dk CV til udsøgning.
Flere aktivitetsparate, integrationsydelses- og ressourceforløbsborgere har fået udarbejdet
et Jobnet.dk CV (ikke nødvendigvis alle).
Jobbarometeret bruges af medarbejdere, der har borgersamtaler.
Ledige fleksjob lægges på Jobnet.dk, således at borgere godkendt til fleksjob selv kan søge
opslåede fleksjob.
Akt i vi tete r

Ved siden af initiativet 'Udvikling af god virksomhedsservices' er der en del aktiviteter i gang
i jobcentret mhp. kvalificering af borgerkontakten. Disse aktiviteter bidrager til god virksomhedsservices, men udvikles ikke konkret ifm. initiativet.
Der er igangsat:
 Uddannelsesforløb for jobkonsulenter i jobrettet samtaler.
 AMK/STAR finansieret uddannelsesforløb for virksomhedskonsulenter og akassemedarbejdere (forventes igangsat).
 Projekt til udarbejdelse af jobbarometer for Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev
til kvalificering af samtalen med de ledige. Jobcenter Frederikshavn har besøgt 320
virksomhederne og har spurgt om nuværende medarbejderes kompetencer, forventninger til vækst og fremtidigt samarbejde med jobcentret. Herefter er der udarbejdet et Jobbarometer, som snarest præsenteres for jobkonsulenterne.
 Virksomhedskonsulenterne i ledighedsafdelingen udarbejder en mulighedsliste over
jobåbninger som supplement til Jobbarometeret.
 Efter den 1. workshop er det besluttet, at alle medarbejdere skal kunne lægge job
op på Jobnet.dk. Der arbejdes med at sikre dette via de igangværende aktiviteter.
Faglig koordinator i Jobcentret undersøger muligheder og betingelser for, hvordan borgere,
der ikke er jobparate, kan få udarbejdet et Jobnet.dk CV.

-6–
23-06-2016

Udvikling af god virksomhedsservices
Frederikshavn - April/maj 2016

Der skal yderligere fokus på at få kvalificeret de lediges Jobnet.dk CV. Evt. ved at en jobcentermedarbejder laver stikprøve på kvaliteten af Jobnet.dk for ledige over 12 måneder.
Ledelsestilsyn på Jobnet.dk CV'er i form af tematilsyn i slutningen af 2016
Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater?
Jobkonsulenterne spørges ved årets udgang via defgo, om jobbarometret bidrager til kvalificering af
samtalen med de ledige.
Virksomhedskonsulenterne spørges i den eksisterende defgo medarbejderundersøgelse, om de
oplever bedre Jobnet.dk CV'er når de udsøger ledige ifm. jobordre.
Ledelsestilsyn på Jobnet.dk CV'er.

M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj

Milepæle

Implementeringsworkshop 1
September

Implementeringsworkshop 2
November

Defgo - virksomhedskonsulenter

Afslutningsseminar
December

Defgo – jobkonsulenter
Defgo - virksomhedskonsulenter
Tematilsyn CV’er

3. Egen organisation
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at styrke videndeling om virksomhedernes ønsker og behov
og sikre, at hele jobcentret er orienteret imod virksomhedsservice ift. rekruttering, uddannelse og fastholdelse (samt evt. yderligere servicespor)?
Øns kede r esu lta te r

At virksomhedskonsulenterne i de forskellige afdelinger oplever sig som en samlet virksomhedsservices.
Og at jobcentrets virksomhedsservices fremstår som en enhed over for virksomhederne.

Akt i vi tete r

Der afholdes fællesmøder med virksomhedskonsulenterne på tværs af afdelingerne:
Som beskrevet indledningsvist arbejdes der med en ny mødestruktur. En formel struktur
med ½ årlige dialogmøder og temamøder er på vej til at falde på plads. Der skal arbejdes
mere med at få det uformelle netværk mellem virksomhedskonsulenterne til at fungerer.
Der afholdes ekstra møde d. 2.6.16 med fokus på emnet – én fælles enhed.
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Herefter inviteres virksomhedskonsulenterne til et nyt fællesmøde. Her sættes fokus på
konkrete redskaber som A-B-C-D statistik, Jobbarometer, integrationsborgere, oprettelse af
job på jobnet.dk, samt nyt socialfondsprojekt. Dette med henblik på, at alle har samme
arbejdsredskaber.
Der afholdes en temadag for virksomhedskonsulenter og jobkonsulenter for de jobparate i
juni måned om kvalificering af de lediges jobnet.dk CV. På temadagen deltager en lokal
virksomhed (ISS) og et vikarbureau (Ramsdal).
Endelig har jobcentret søgt midler i AMK til fælles kursusdag med a-kasserne i efteråret om
kvalificering af Jobnet.dk CV'er.
Der skal afholdes hyppige dialogmøder, evt. med tværfaglig sparring imellem møderne for
at vedligeholde det uformelle netværk mellem virksomhedskonsulenterne.
Jobcentret er på vej til at formulere en strategi for jobcentrets virksomhedsservice. Strategioplægget forventes præsenteret for det politiske udvalg i efteråret.

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater?
Virksomhedskonsulenter spørges i Defgo om de oplever sig som en enhed på trods af, at de er i forskellige afdelinger.
Virksomhedskonsulenterne spørges om de oplever den nye mødestruktur/det øgede fokus på fælles
redskaber mv. og fælles virksomhedsservice understøtter, at de er en enhed.

M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj

Milepæle

Implementeringsworkshop 1
September

Implementeringsworkshop 2
November

Defgo

Afslutningsseminar
December

Defgo

4. Tværgående samarbejde
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at det tværgående samarbejde om god virksomhedsservice?
Øns kede r esu lta te r

At jobcentret får løftet flere fra ufaglært til faglært

Akt i vi tete r

Der er allerede et velfungerende samarbejde på tværs af kommunerne og med uddannel-8–
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sesinstitutionerne mhp. opkvalificering af kommunens borgere.
 Jobcenter Frederikshavn har et godt og bredt samarbejde med de andre kommuner. Der er fælles netværksmøde 1 gang om året mellem virksomhedskonsulenter i
Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev mhp. fælles fokus og aftaler om udsøgning
af ledige på tværs af kommunerne.
 Halvårlige møder med medarbejdere i erhvervshuset.
 Task-Force nord.
 Socialfondsprojektet.
Erfaringerne fra tidligere positive initiativer om opkvalificeringsforløb (fx MIG og TIG svejsning, fiskeforløb, CNC forløb) skal udbredes til andre brancher.
Når virksomhedskonsulenterne er på virksomhedsbesøg, skal de i dialog med virksomhederne om virksomhedens fremtidige arbejdskraftbehov mhp. at tilrettelægge nye uddannelsesforløb for ledige.
Desuden skal virksomhederne informeres om, at Jobcenter Frederikshavn har et velfungerende samarbejde med de andre jobcentre og uddannelsesinstitutioner om opkvalificering
af arbejdskraft.

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater?
At de tværgående møder mellem virksomhedskonsulenter i de tre jobcentre gennemføres.
At planlagte projekter (socialfondsprojektet) og initiativer gennemføres.
At opkvalificeringsforløb udbredes til nye brancher ud fra virksomhedernes arbejdskraftbehov.
Data fra DS og andre centrale data om uddannelse er ikke aktuelle eller for upræcise: Der skal arbejdes videre med at udvikle en metode til at kunne måle, at der sker et løft fra ufaglærte til faglært.
Nu bruges personmarkering i journaliseringssystemet og almindelige regneark.

M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj

Milepæle

Implementeringsworkshop 1
September

Implementeringsworkshop 2
November

Afslutningsseminar
December

Opfølgning på møder
og projekter

Aftale om konsulenthjælp fra konsulentteamet
Det er aftalt, at DISCUS i foråret 2016 bidrager med konsulenthjælp i form af research af
kontaktpersonordningen og strategisk anvendelse af partnerskabsaftaler i andre jobcentre til
inspiration.
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DISCUS fremsender eksempler på brug af kontaktpersonordningen og loyalitetsaftaler til
Jobcenter Frederikshavn. Herefter aftales det, om der er brug for et møde, hvor ovenstående præsenteres og drøftes.
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