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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
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UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE
Udviklingsplanen indeholder:
1. En forandringsmodel for Jobcenter Fredericias udvikling af virksomhedsservice.
2. Nærmere beskrivelse af ønskede resultater, udviklingsaktiviteter og milepæle for
udviklingsprocessen.
3. Aftaler om konsulenthjælp fra konsulentteamet.
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OVERBLIK OVER UDVIKLINGSPLAN (forandringspotentiale)

VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Eksisterende velfungerende
virksomheds5ervice
Eksisterende hjemmeside for
virksomhedsservice tunes og flyttes
til kommunens nye hjemmeside
Afprøvet og velfungerende
kampagnemodel ift. opsøgende
indsats
BORGERKONTAKTEN
Nye jobklubber/jobcaféer
Samtaleguide til jobrettede samtaler
Ny digital borgerguide (skal
udvikles)
ORGANISATIONSUDVIKLING
Kompetenceudvikling
Model for videndeling (skal udvikles)
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
Satsning på vækstbrancher
Branchemodel for transportområdet
der kan overføres/bruges som
skabelon

AKTIVITETER
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Kommunikation til virksomhederne:
- Udvikling af servicegrundpakker
- Udvikling af hjemmesiden og af kommunikation om
virksomhedssservice i den direkte kontakt til
virksomhederne
Opsøgende indsats overfor virksomhederne
- Kontakt til alle virksomheder, fokus på vækstbrancher
BORGERKONTAKTEN
Udvikling og opskalering af jobklubber/jobcaféer til flere
målgrupper/flere borgere
Jobrettet samtaler for alle borgere
Udvikling af digital borgerguide
Emnebanker med rekrutteringsklare borgere
ORGANISATIONSUDVIKLING:
Fokus på virksomhedsservice som alles opgave
Fælles sceancer for medarbejdere om
virksomhedsservicetænkning (kursusdage)
Udvikling af model for effektiv videndeling om ledige og
det lokale arbejdsmarked
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
. Udvikling/udbredelse af branchemodel

RESULTATER
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Øget kendskab til jobcentrets
virksomhedsservice hos virksomhederne
Jobcentret ses som attraktiv
samarbejdspartner
Virksomhederne får altid en hurtig og
smidig service målrettet deres behov
BORGERKONTAKTEN
Borgere får bedre viden om
arbejdsmarkedet og jobmuligheder
Borgere får bedre CV'er
Borgere har let ved at søge information
Borger, virksomheds-/arbejdsmarkedskonsulent og sagsbehandler har fælles
jobfokus
Hurtigere og bedre match
ORGANISATIONSUDVIKLING
Virksomhedsservicetænkning i hele
organisationen og effektiv videndeling
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
Branchemodeller er med til at sikre
arbejdskraft til virksomhederne

KONTEKST Fredericia

Forandringsmodel
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MINI FORANDRINGSTEORI

Specialiseret erhvervsstruktur
8% fald i arbejdspladser
Uændret samarbejdsgrad
66% i job
Flest ufaglærte ledige
15.000 ydelsesmodtagere
KONTEKST Udvikling
2 OVERORDNEDE SATSNINGER I 2016
1. Offensiv udvikling af en
virksomhedsservice og satsning på at skabe
den arbejdskraft virksomhederne
efterspørger og har behov for via målrettede
kompetenceløft af ledige, gennem
etablering af nye samarbejdsmodeller
mellem jobcenter, virksomheder,
uddannelsesaktører, brancheforeninger og
fagbevægelse.
2. Styrket virksomhedsservicetænkning i
jobcentret - virksomhedskonsulenter,
sagsbehandlere og borgere har fælles fokus
på jobskabelse

MEKANISME
(hvad kan hæmme eller fremme at
resultater/værdier nås?)

VÆRDI
('Blødere' resultater)
Virksomhedsservice som fælles kultur

+/- Spredning af
virksomhedsservicetænkning i hele
jobcentret
+/- effektiv videndeling
+/- fælles mål (fremfor teamspecifikke)
+/- klar kommunikation til virksomhederne
om jobcentrets virksomhedsservice og
samarbejdsmuligheder/positiv branding af
jobcentret overfor virksomhederne
+/- påklædning af borgere til at være 'sin
egen virksomhedskonsulent'/platform hvor
borgere kan finde information og hjælpe sig
selv
+/- bedre CV'er
+/- velfungerende branchemodeller for
uddannelse og opkvalificering der fører til
rekruttering

Jobcentret som attraktiv
samarbejdspartner for virksomhederne
Tunet 'pipeline'/intern servicekæde
'Borgeren som sin egen
virksomhedskonsulent'
Koalitioner (jobcenter, virksomheder,
uddannelsesinstitutioner,
brancheforeninger og fagforeninger)
samarbejdet om målrettet opkvalificering
af ledige til job i vækstbrancher

EFFEKTER
Værdi for virksomhederne: God
virksomhedsservice indenfor 10
kvalitetsparametre
1.Virksomhederne er en kunde, der aftager
jobcentrets service og borgere.
2. Virksomhederne hjælpes til at tage et
socialt ansvar ift. at skabe 'fremtidens
arbejdskraft'
3. Virksomhedernes efterspørgsel
imødekommes
4. Jobcentrets services og produkter er
synlige
5. Der ydes grundservice til virksomheder på
tværs af kommuner (Job7.dk)
6. Jobcentret afstemmer og leverer den
aftalte service
7. Den gode virksomhedsservice er
opsøgende indenfor mangelområder
8. Hurtig respons på henvendelser
9. Jobcentret er bindeled til og samarbejder
med andre aktører
10. Jobcentret har en god
virksomhedsforståelse.
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Kendetegn ved en god virksomhedsservice i Fredericia
På udviklingsworkshoppen, og i en efterfølgende proces, har Fredericia forholdt sig til kvalitetsparametre for god virksomhedsservice og bearbejdet kvalitetsparametrene, så de er
dækkende for Fredericias ambitioner for den bedst mulige virksomhedsservice.
Den gode virksomhedsservice i Fredericia er kendetegnet ved følgende:














Virksomhederne er en kunde, der aftager jobcentrets service og borgere.
Hjælper virksomhederne til at tage et socialt ansvar ift. opkvalificering og indslusning af
ledige, der ikke umiddelbart matcher virksomhedernes behov, men som kan udgøre
’fremtidens arbejdskraft’.
Imødekommer virksomhedernes efterspørgsel: Jobcentret skaffer virksomhederne den
efterspurgte arbejdskraft, eller tilbyder veje til det - der hvor det er muligt. Der hvor der
er mangel på arbejdskraft (f.eks. mangel på håndværkere) anbefales uddannelse.
Jobcenterets services og produkter skal være synlige.
Grundservice til virksomhederne på tværs af kommuner: De koncepter, der er udarbejdet
og bliver udarbejdet i Job7.dk samarbejdet, skal integreres i den lokale virksomhedsservice.
Jobcentrene skal afstemme og levere den aftalte service.
Den gode virksomhedsservice er opsøgende inden for mangelområder.
Hurtig og smidig respons på henvendelser.
Bindeled til, og samarbejde med, andre aktører og kommuner.
Jobcentret har en god virksomhedsforståelse (hvad vil det sige at befinde sig i et konkurrencemarked og hvad er vigtigt for virksomheden/kulturforståelse).

Fredericia Jobcenter har allerede en god og velfungerende virksomhedsservice, hvor de
interne arbejdsprocesser er på plads, i form af hotline, velfungerende rekrutteringsservice,
omfattende netværksarbejde, CRM og interne videndelingsredskaber som eks. Yammer.
Jobcenteret har desuden allerede en række udviklingsaktiviteter, der har fokus på den løbende udvikling af virksomhedsservice. Det omfatter bl.a. en styrkelse af markedsføringen
(ny hjemmeside), en styrkelse af kontakten til virksomhederne, hvor man i år forventer at
tage kontakt til alle virksomheder i Fredericia samt borgerrettede initiativer i forhold til eks.
bedre CV’ere. Målet for den videre udvikling af jobcentrets virksomhedsservice er at få flere
lokale ledige borgere ud i virksomhederne - både ansat og i træning.
Denne udviklingsplan omfatter udviklingsinitiativer, der tilsammen kan sikre, at virksomhederne oplever en god service fra jobcentret indenfor: Rekruttering, Uddannelse og opkvalificering,
Fastholdelse, Service til virksomheder, der ønsker at tage et socialt ansvar og Service til virksomheder, der ønsker at samarbejde med jobcentret om integration. Heri indgår udviklingsinitiativer ift. et udbygget lokalt samarbejde med Business Fredericia omkring vækst i kommunen
samt ift. selvbetjening og digitalisering som et parameter under god virksomhedsservice.
Det handler om at tænke i synergier både i forhold til samarbejdspartnere, men også internt
i organisationen. Derfor blev man på workshoppen enige om at fokusere på to overordnede
satsninger:
1. Fredericia Jobcenter ønsker at være offensive i forhold til udviklingen af virksomhedsservice og styrke helhedstænkningen omkring virksomhedsservice på tværs i kommunen gennem etableringen af nye samarbejdsmodeller. Samarbejdet med EUC Lillebælt, 3F, Business
Fredericia, og virksomheder i Danmark C satsningen i Taulov (Transport og Logistik området)
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anvendes som eksemplarisk model for organisering af en helhedstænkende satsning på at
skabe den arbejdskraft, virksomhederne efterspørger og har behov for via målrettede kompetenceløft.
2. Fredericia Jobcenter ønsker desuden at styrke virksomhedsservicetænkningen i egen organisation og udvikle en kultur, hvor virksomhedskonsulenten, sagsbehandleren og borgeren
har fælles fokus på jobskabelse.
Initiativerne i udviklingsplanen knytter sig derfor direkte, eller indirekte, til disse to overordnede satsninger.

1. Virksomhedskontakten
Hvad vil jobc entr et gøre m hp. at styrke virksomhedskontakten ift. rekru ttering, uddannels e og opkvalificering samt fastholdelse (samt ev t. yderl igere servicespor)?
Øns kede r esu lta te r

Virksomhedernes kendskab til Jobcentret øges (flere virksomheder ved mere om jobcentrets virksomhedsservice), og Jobcentrets image styrkes (jobcentret opfattes som en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne og erhvervsvenlig).
Virksomhederne får altid en hurtig og smidig service, hvor jobcentret:
 Matcher lokale borgere til lokale behov for arbejdskraft, subsidiært borgere udefra.
 Matcher Fredericias borgere til virksomheders behov udenfor kommunen.
 Hvis ikke de to ting lykkedes, så sikrer vi sagen afsluttes overfor virksomheden på
en professionel facon, så kunden kommer igen næste gang.
Ideelt set skal jobcentret kende til alle jobåbninger for at kunne sikre den bedste virksomhedsservice. Realiteten er, at jobcentret aldrig kommer til at finde alle jobåbninger. Derfor
er et ønsket resultat også, at borgerne aktiveres og klædes på til at ramme bredt og være
jobsøgende og opsøgende – så borgerne ’yder virksomhedsservice’ ved at løse udfordringerne selv og selv finde job.

Akt i vi tete r

Følgende aktiviteter ift. virksomhedskontakten skal bidrage til bedre virksomhedsservice:

Kommunikation til virksomhederne om virksomhedsservice
HVAD
Udvikling af servicegrundpakker
 Videreudvikling af informationsmateriale til virksomhederne.
 Information om, hvordan en virksomhed nemt kommer i gang med at samarbejde
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med jobcentret.
Øget promovering af jobcentrets hotline.
Der henvises via link til relevante portaler, hvor opdateret information kan findes.

Udvikling af jobcentrets kommunikation og branding overfor virksomhederne
 Jobcentret skal brandes som en attraktiv samarbejdspartner og som erhvervsvenligt.
 Der skal mere synlighed om vores kampagner, og vi skal vise, at vi er stolte af at
komme fra jobcentret.
 Vi skal også turde kommunikere om ’back-stage-processerne’ i vores dialog med
virksomhederne, så vi medvirker til at ændre jobcentrets image som
’trægt/offentligt/en tung maskine’. Fx ved at kommunikere klart og positivt, at det
kan tage en uge at påbegynde en virksomhedspraktik, fordi jobcentrets sørger for
forsikring af den ledige o.a.
Branding af virksomheder vi samarbejder med
 Virksomheder, vi samarbejder med, skal brandes, hvis de ønsker det. Fx gennem
gode historier og anden synliggørelse af samarbejde.
 Synliggørelse af, at virksomhederne tager et socialt ansvar, herunder synliggørelse
af virksomhedscentrene. Fx ved at sætte fokus på årets socialøkonomiske virksomhed.
 Hjælpe virksomhederne, der gerne vil tage et socialt ansvar, også på det strategiske
område.
HVORDAN
Den nye hjemmeside skal bruges til at præsentere virksomhedsservice for virksomhederne.
Den opsøgende indsats – besøg og dialoger med virksomhederne skal bruges som den primære vej til at brande jobcentret
HVEM
Birgit opdaterer/tuner det eksisterende indhold på Virksomhedsservice Fredericia og får
det flyttet til den nye hjemmeside.
Det vigtige ift. opdateringen er, at hjemmesiden er sober og god, det er nemt at få kontakt
(telefon og mail), det er nemt at betjene sig selv som virksomhed via digitale redskaber.
Virksomhedskonsulenter, arbejdsmarkedskonsulenter og ledere, der har kontakt til virksomheder, branchenetværk mv., samt kommuniktionsmedarbejdere, arbejder med ’håndholdt branding’ (at brande virksomhedsservice i alle kontakter). Dette vil være hovedvejen
til at brande kommunen/jobcentret overfor virksomhederne. Det gælder i den opsøgende
virksomhedskontakt, i pressedelen på kampagner, i kontakt til branchenetværk mv.

Opsøgende indsats overfor virksomheder i Fredericia Kommune
HVAD
Kontakt til alle virksomheder og brancheorienteret indsats
 Jobcenter Fredericia kontakter alle virksomheder i Fredericia Kommune inden for
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en 12 mdr. periode


Der skal være en brancheorienteret indsats rettet mod de brancher, hvor der er
vækst i Fredericia – målrettet opkvalificering, der matcher behov.
Modellen fra transportområdet anvendes på industri og service.

HVORDAN
Der er lavet en plan for det opsøgende arbejde og den er kendt af medarbejderne.
Der er sat fælles mål for det opsøgende arbejde på tværs af teams.
Der gås frem efter temaer – aktuelt (juni 2016) er der fokus på job på få timer/mindre end
37 timer. Det er dét, der er vigtigt at få med hjem nu (i sammenhæng med 225 timers reglen, der er kommet siden udviklingsarbejdet blev igangsat og kræver håndtering).
Jobcentret har øvet sig på at lave kampagner på tværs af jobcentrets organisering, hvor
man i kampagnen kan agere uafhængigt af søjleorganisering og har en kampagnemodel, der
er forholdsvis enkel og som man ved, virker.
Den opsøgende indsats er, udover fortsat fokus på transport, målrettet 3 nye brancher,
hvor der er vækst og hvor jobcentret har gode muligheder for at matche virksomhedernes
behov for arbejdskraft: Serviceområdet, industriel produktion og administration – samt en
fjerde branche hvor der er vækst, men hvor det er svært for jobcentret at matche virksomhedernes behov for arbejdskraft/hvor der er behov for en længerevarende uddannelsesindsats der kan skabe faglært arbejdskraft: Bygge/anlæg.
HVEM
Virksomhedskonsulenter og arbejdsmarkedskonsulenter tager kontakt og besøger virksomheder.
Ledelsen har opmærksomhed på, at der bliver lavet canvas.

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater?

Indikatorer skal findes i den almindelige ledelsesinformation. Grundlæggende måles der på:
 Kommer flere ledige i arbejde?
 Forkortes ledighedsperioden?
 Bliver flere aktivitetsparate jobklare, og sker det hurtigere?
 Bliver flere sygemeldte fastholdt?
Der kan også ses på tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder
 Er virksomhederne tilfredse med samarbejdet med Jobcentret?
 Lykkes det os at få forbedret vores branding og kommunikation til virksomhederne?
Desuden:
 Får vi besøgt / kontakt til alle virksomheder i 2016?
 Får vi øget samarbejdet med virksomhederne i 2016?
 Får vi lavet brancheorienterede indsatser (målrettede opkvalificeringsinitiativer)
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M i lep æ le

Milepæle

Juni

Implementeringsworkshop 1
September

DISCUS og Jobcentret udarbejder
konkrete handlingsplan(er) for
initiativerne:
Hvem gør hvad,
hvordan og hvornår

Den opsøgende
indsats er i gang i
alle teams
Der er udpeget
konsulenter, der
særligt har til
opgave at opsøge
og etablere samarbejde med virksomheder om
branchemodeller
indenfor de valgte
områder

Implementeringsworkshop 2
November

Afslutningsseminar
December

Alle virksomheder
er kontaktet, og
virksomheder der
ønsker besøg, er
besøgt.

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

Fredericia Jobcenter ønsker at klæde borgeren på til at være sin egen virksomhedskonsulent gennem øget fokus på gode CV’er og kendskab til arbejdsmarkedet.

Akt i vi tete r

Følgende aktiviteter ift. borgerkontakten skal bidrage til bedre virksomhedsservice:

Udvikling af kommunikation til, indsats for og samarbejde med borgerne
HVAD
Kvalificering af CV
 CV’er skal i brug for alle borgere – dels målrettet udsøgning og dels målrettet de lediges kompetence.
 Der skal være en fælles holdning til, hvad et godt og søgbart CV indbefatter (for
jobparate) og hvad et godt CV indbefatter for ikke-jobparate (kompetencefokus).
 Der skal være en løbende dialog med A-kasser om, hvilke oplysninger der bør være i
et godt CV.
 Borgerne skal klædes på til at højne kvaliteten af deres eget CV.
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Virksomhedsservice skal præsenteres for borgerne.



Borgerne inspireres til at udarbejde gode CV’er gennem film og nemguides, f.eks.
hvordan laver man en god linked-in profil.
o For jobparate gennemføres forsøg med ’kvalitetsgodkendte CV’er’ og jobcafé (udfordringen er at få volumen i indsatsen).
o Der udvikles tilbud, hvor jobparate møder ind en dag om ugen, kan kvalificere deres CV og matche til job: Gruppeforløb med mulighed for individuel
vejledning.
o For aktivitetsparate gennemføres forsøg med, at de kommer i jobcafé
sammen med fleksjobtilkendte borgere og selv skal udarbejde CV mv. ligesom de fleksjobtilkendte.
Inspiration til borgerne ved at pege dem i retning af materiale udarbejdet af andre.



Der skal udvikles en ny model for at give borgere mere viden om arbejdsmarkedet/jobmuligheder og understøtter borgernes egen aktivitet
 Øget synliggørelse af jobs/arbejdsmarked i samtaler og i det fysiske rum i jobcentret
 SMS-service til ledige borgere om relevante jobs.
 Jobbørs med småjobs (målrettet borgere, der (aktuelt) kun kan arbejde få timer).
Det skal være lettere for borgerne selv at søge information. Der kan fx udarbejdes:
 film om CV’er og hvordan man laver et og hvorfor det er vigtigt.
 informationsmateriale om, hvor der kan være ledige jobs.
 Informationsmateriale om, hvad den ledige selv må/kan gøre, fx ift. at finde en
praktik.
Der skal udvikles nye veje til hurtige/bedre match. Der skal udarbejdes:
 4 emnebanker i fagsystemet, hvor borgerne får en markering, når de har de rette
kvalifikationer inden for en branche – et kvalitetsstempel (så borgerne er klar til direkte rekruttering).
Jobrettet samtalekoncept skal udbredes i hele organisationen
 For forsikrede ledige bruges pt. STARs håndbog for gode samtaler som koncept.
Dette koncept udbredes til andre borgergrupper også.
HVORDAN
Jobcafeer/jobklubber: Find din egen praktik, bliv din egen jobkonsulent, lav et CV også
selvom du ikke er jobparat. Fremmødet blandt borgere skal boostes og borgerne skal have
opgaver med hjem.
Borgere i udviklingsforløb skal fremadrettet selv designe deres udviklingsforløb
Her skal være kontakt med borgere en til to gange om ugen
Mål for aktivitet i jobklubber:
Halvdelen af alle jobklare kontanthjælpsmodtagere
10% af de aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere
Alle der er tilkendt fleksjob og udviklingsforløb og ikke er i gang med andre aktiviteter
Jobrettede samtaler for alle borgere, hvor der formidles mere viden om arbejdsmarkedet
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først og fremmest skal sagsbehandlerne gennemføre mere jobrettede samtaler. Virksomhedskonsulenter og arbejdsmarkedskonsulenter skal bidrage til, at sagsbehandlerne har
den nødvendige viden om arbejdsmarkedet og jobmuligheder, måske skal der udvikles et
konkret redskab: Jobbarometer, som sagsbehandlerne kan bruge.
En ny digital borgerguide: ’Find dit eget job’ der gør det nemt for borgere selv at finde information
HVEM
Jobklubber/jobcafeer
Alle teamledere: Anne-Grete, Søren, Gerda, samt de medarbejdere der varetager cafeerne
(sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter/arbejdsmarkedskonsulenter sammen
Jobrettede samtaler
Sagsbehandlere der har samtaler med borgere
Virksomhedskonsulenter og arbejdsmarkedskonsulenter skal dele deres viden om det lokale
arbejdsmarked og jobmuligheder i jobklubber/-cafeer, på synlig tavle i jobcentret, på møder
mv.
Ledelsen skal sikre kompetenceudvikling og redskaber til sagsbehandlerne
Digital borgerguide
Jane
Ledelsen holder et intromøde med Jane i august/primo september hvor opgaven defineres.
Jane laver tids- og handleplan for udvikling af borgerguiden.
Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater?

Samme ledelsesinformation som ift. virksomhedskontakten.
Desuden:
 Overordnet vurdering af, om der er skabt en platform, hvor borgerne kan få information og kan hjælpe sig selv mere.


At der er bedre kvalitet af CV’erne:
o Der er i højere grad en fælles praksis omkring brug af CV for alle borgere.
For ikke-jobparate, at der bliver arbejdet med kompetencer. For jobparate,
at alle har CV’er af god kvalitet, herunder at uddannelse og erhvervserfaring fremgår, og at der er en relevant personlig beskrivelse.
Evt. gennemgang af udvalgte CV’er mhp. kvalitetsvurdering.
o Evalueringsdata fra jobklubben (forsøget om kvalitetsgodkendte CV’er) –
evt. evalueringsskema fra deltagere.
o Erfaringer fra gruppeforløb for sygemeldte ift. selv at finde praktik (indsamling af kvalitative data om forskellen på én-til-én og gruppeforløb).
o Erfaringer fra jobcafé for fleksjobtilkendte og aktivitetsparate. Kvalitative
data om CV som driver for borgerinddragelse, eget ansvar og selvaktivitet.

M i lep æ le
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Milepæle

Juni

Implementeringsworkshop 1
September

Implementerings-workshop
2
November

DISCUS og Jobcentret udarbejder konkrete
handlingsplan(er) for
initiativerne:
Hvem gør hvad,
hvordan og
hvornår

Der er igangsat jobklubber/jobcaféer for jobparate og aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere, borgere der skal finde
fleksjob og borgere i
udviklingsforløb
Sagsbehandlere er i gang
med at implementere
jobrettede samtaler for
alle borgere
Udvikling af digital borgerguide er planlagt og
igangsat
Job synliggøres for ledige
og medarbejdere som
fast praksis på begge
jobcentrets adresser

Afslutningsseminar
December

Halvdelen af alle jobklare kontanthjælpsmodtagere deltager i
jobklubber
10% af de aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere deltager i
jobklubber
Alle der er tilkendt
fleksjob og udviklingsforløb og ikke er i gang
med andre aktiviteter,
deltager i jobklubber

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

Fredericia Jobcenter ønsker at udbrede virksomhedsservicetænkningen i hele organisationen og udvikle fælles mål på tværs af afdelinger og teams.
Udfordringen er, at en del af de medarbejdere, der har sagsbehandler funktionen mangler
viden om de konkrete aktuelle jobåbninger, og derfor hellere vil henvise til en jobkonsulent.
Jobkonsulenterne vil på den anden side heller ikke altid dele viden om, hvor jobbene er, da
de ikke vil risikere, at ledige kontakter arbejdsgiverne selv. Den aktuelle arbejdsdeling, som
er ressourcekrævende, bør omtænkes.

Akt i vi tete r

Følgende aktiviteter ift. egen organisation skal bidrage til bedre virksomhedsservice:
HVAD
Spredning af virksomhedsservicetænkning i hele jobcenteret
 Fælles kompetenceudvikling. At sagsbehandlere via kompetenceudvikling støttes i
at bringe viden om arbejdsmarkedet ind i rådgivningen af borgere.
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Fælles succesmål. At hele organisationen arbejder med fælles mål i forhold til virksomhedsservice. I stedet for at den enkelte, eller de enkelte teams, har egne mål.

Udvikling af metoder/redskaber/model for effektiv videndeling om, hvilke arbejdskraftreserve jobcentret har (de ledige) og hvilke behov virksomhederne har (arbejdsmarked og
jobmuligheder).
 Synliggørelse af jobmuligheder
 Videndeling mellem medarbejdere og med borgere
HVORDAN
Ledelsen skal klart kommunikere, at virksomhedsservice/et arbejdsmarkedsrettet fokus er
alles ansvar – det er ikke kun virksomhedskonsulenter og arbejdsmarkedskonsulenter, der
skal have fokus på arbejdsmarkedet og jobmuligheder, det skal sagsbehandlerne også.
Sagsbehandlere skal gennemføre jobrettede samtaler ved at bruge samtaleguide der sikrer
at de får talt om arbejdsmarked
Virksomhedsservicetænkning spredes til alle medarbejdere via videndeling.
Videndeling sker på følgende måder:








Virksomhedskonsulenternes/arbejdsmarkedskonsulenternes viden bredes ud – sker
bedst gennem direkte dialog og direkte feed-back til sagsbehandlere og borgere
Tavle med alle aktuelle jobs synliggør jobs i jobcentret for medarbejdere og borgere
Liste over jobåbninger sendes rundt hver fredag (branche, område, kontaktperson)
og giver sagsbehandlere viden om aktuelle jobmuligheder. Listen kan bruges i samtaler med borgere.
Virksomhedsservice er dagsordenspunkt på alle møder (aktuel viden om arbejdsmarkedet/arbejdskraftbehov/jobmuligheder)
Sceancer for medarbejdere
Udvikling af Jobbarometer
Brancheovervågning og viderelevering af viden i jobklubber mv.

HVEM
Ledergruppen udarbejder en plan for gennemførelsen af ovenstående aktiviteter

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater?

Samme ledelsesinformation som ift. virksomhedskontakten.
Desuden ’måles’ på sagsbehandlernes holdning, oplevelse, og praksis, evt. via webbaseret
spørgsmål:
 Bliver konceptet for den jobrettede samtale implementeret bredt i organisationen?
 Bliver sagsbehandlerne bedre til at gennemføre jobrettede samtaler med borgerne?
 Får sagsbehandlerne mere fokus på virksomhedsservice i deres kontakt med borgerne og i deres arbejde i det hele taget. Lykkes holdningsbearbejdning/ændres op-
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gaveforståelsen blandt sagsbehandlerne?

M i lep æ le

Milepæle

Juni

Implementerings-workshop 1
September

DISCUS og Jobcentret udarbejder konkrete
handlingsplan(er)
for initiativerne:
Hvem gør hvad,
hvordan og
hvornår

Ledergruppen har planlagt
og er i gang med at implementere aktiviteter der
sikrer virksomhedsservicetænkning i alle teams/hos
alle medarbejdere samt
sikrer effektiv videndeling

Implementeringsworkshop 2
November

Afslutningsseminar
December

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

Fredericia Jobcenter ønsker at udvikle nye modeller for tværgående samarbejder om uddannelse og kompetenceudvikling inden for forskellige brancher. I første omgang fokuseres
på industri- og på servicebranchen.

Akt i vi tete r

Følgende aktiviteter ift. tværgående samarbejde skal bidrage til bedre virksomhedsservice:
HVAD

Branchemodeller for opkvalificering og rekruttering til vækstbrancher med gode jobmuligheder for kommunens ledige
Udvikling og udbredelse af branchemodeller
 Systematisk arbejde med udvikling af samarbejdsmodeller om kompetenceudvikling
med udgangspunkt i erfaringer fra lager & logistik ift. 3 brancher: Industriel produktion, serviceområdet . Disse erfaringer bruges på at udvikle indsatsen på serviceområdet.
 Opmærksomhedspunkt: De hidtidige erfaringer med Taulov/branchemodel for opkvalificering er, at en del af de ledige kommer i job inden, de har gennemført opkvalificeringsforløbet. Også andre jobs end transportområdet. Der skal derfor fremover
optages flere ledige for at dække arbejdskraftbehovet. Samtidig skal både sagsbe-
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handlere og virksomhedskonsulenter fremadrettet formidle viden om opkvalificeringsinitiativet til de ledige ifm. samtalerne.

Løbende udvikling af tværgående samarbejdsfora
Tværkommunalt samarbejde om virksomhedsservice
 Det eksisterende tværkommunesamarbejde om rekruttering skal fortsat udvikles,
og et begyndende tværkommunesamarbejde om virksomhedsservice ifm. sygefravær skal udvikles.
Samarbejde med Business Fredericia
 Udvikling af model for samarbejde med Business Fredericia. Der skal være tydelighed omkring, hvordan vi samarbejder, rolle og ansvarsfordeling og hvordan vi kan
drage fælles nytte af virksomhedsbesøg.
HVORDAN
Udvikling og udbredelse af branchemodeller
Skal ses i sammenhæng med den opsøgende indsats.
Transport (strategisk vækstområde) fungerer nu og skal være model
Det, der lykkedes ift. transportområdet var, at koble op på bærende kræfter inden for
transport + ledelsesopmærksomhed + udpegede medarbejdere der fik lov og ansvar for at
dyrke branchen/allokering af ressourcer + fagforeningens engagement + tværkommunalt
samarbejde.
Der samles en koalition, der kan trække satsningen, indenfor hver udpeget branche.
Der tages udgangspunkt i 2-3 store virksomheders behov. Disse virksomheder skal have et
billede af, at deres frmetidige medarbejdere findes lokalt, og skal ville gå ud og tale for
branchemodeller til andre virksomheder i branchen.
Fx MesseC for serviceområdet (bærende for nye konference og event).
Tidsplan: Igangsættes efter sommerferien med afsøgning/etablering og afprøvning i 2016
(etablere konkrete opkvalificeringsforløb, finde store arbejdsgivere der kan sige, hvordan
deres medarbejdere skal se ud, finde de ledige, der vil)
Møder mv. i september og etablering af koalition
Mål om første konkrete uddannelsesforløb kører i oktober
HVEM
Søren samt udpegede key account medarbejdere, der har til opgave at udvikle de konkrete
branchemodeller (opnå branchekendskab, opsøge og indgå i samarbejde med virksomheder, uddannelsesaktører mv.).

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater?

Ledelsesinformation
 Hvor mange ledige opkvalificeres?
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Hvor mange får job?

Desuden:
 Der er udviklet et systematisk (ikke personafhængigt) samarbejde med Business
Fredericia


Der er udviklet branchemodeller for kompetenceudvikling indenfor industri og indenfor administration.



Der er aftalt/afstemt en (ensartet) service til virksomheder ifm. sygefravær på tværs
af kommuner.

M i lep æ le

Milepæle

Juni

Implementeringsworkshop 1
September

DISCUS og Jobcentret udarbejder
konkrete handlingsplan(er) for
initiativerne:
Hvem gør hvad,
hvordan og hvornår

Koalition/samarbejde
om model for serviceområdet er etableret.
De første konkrete
opkvalificeringsforløb
for ledige er (klar til
at gå) i gang

Implementeringsworkshop 2
November

Afslutningsseminar
December

Aftale om konsulenthjælp fra konsulentteamet
Det er aftalt, at DISCUS bidrager med konsulenthjælp i form af processtøtte til udmøntningen af ovenstående udviklingsplan.
I maj / juni holder DISCUS 1-2 møder med relevante ledere i Jobcenter Fredericia. Formålet
er at drøfte og fastlægge tidsplaner for, hvornår de konkrete aktiviteter igangsættes, hvem
der er ansvarlig for at igangsætte og følge op på aktiviteterne og hvordan der skal følges op
på aktiviteterne.
Jobcenter Fredericia indkalder til møderne. DISCUS faciliterer og samler op på det aftalte.
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