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PARTNERSKAB MED VIRKSOMHEDER: 
”SAMMEN OM INTEGRATION” 
JOBSERVICE DANMARK GØR DET LET FOR JERES VIRKSOMHED AT HJÆLPE FLYGTNINGE I ARBEJDE

På regeringens topmøde om integration på Marienborg i sep-

tember 2015 blev etableret et partnerskab med virksomheder 

om integration af flygtninge. Alle virksomheder – store som 

små – kan være med.

Jobservice Danmark tilbyder virksomhederne at indgå en be-

skæftigelsesrettet integrationsaftale. Med integrationsaftalen 

får virksomheden én indgang til beskæftigelsessystemet og 

koordineret service på tværs af jobcentre. 

Jobservice Danmark kan også hjælpe med at etablere et sam-

arbejde med relevante jobcentre. Virksomheder, som allerede 

har et godt samarbejde med jobcentre, kan vælge at fortsæt-

te dette samarbejde og melde sig til virksomhedspartnerska-

bet og dermed medvirke til at skabe synlighed om den vigtige 

opgave med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. 

Sådan indgår jeres virksomhed i ”Sammen om integration”

- det er let og enkelt:

1.  Kontakt Jobservice Danmark på 72 200 350 eller på 

mail jobservicedanmark@star.dk

2.  Oplys, hvor mange virksomhedspladser I forventer at 

kunne stille til rådighed for flygtninge

3.  Oplys, om I ønsker at fortsætte eller etablere et nyt 

samarbejde med jobcentre.

4.  I er nu registreret og indgår i ”Sammen om integration”.

Læs mere om partnerskabet ”Sammen om integration”, og  

se hvilke virksomheder, som allerede indgår i partnerskabet.  

Listen opdateres løbende.

www.star.dk

Læs mere om Jobservice Danmark

www.jobservicedanmark.dk 
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Virksomheder, der deltager i virksomhedspartnerskabet, kan 

få gratis hjælp til alle processer i forbindelse med besættelse

af pladserne, som virksomheden ønsker at stille til rådighed.

 

Målgruppen er flygtninge, som har fået bevilget asyl, og fa-

miliesammenførte til flygtninge, som er omfattet af integrati-

onsprogrammet.

I kan som virksomhed anvende logo’et ”Sammen om integra-

tion” og jeres virksomhedsnavn fremgår på STAR.dk, som en 

virksomhed, der er med i ”Sammen om integration”.  På den 

måde er I med til at skabe synlighed om opgaven med at inte-

grere flygtninge på arbejdsmarkedet.

Nedenfor kan I læse mere om, hvad vi kan tilbyde, vejlede om 

og levere til virksomhederne.

Kendskab til flygtninge og familiesammen-

førte til flygtninge og deres kompetencer, 

såvel faglige som sociale.

Kendskab til jeres branche.

Løbende rådgivning og sparring i formid-

lingsprocessen, når I ønsker det.

Koordinering af samarbejde med relevante 

jobcentre.

Møder om virksomhedens behov for arbejds-

kraft og evt. behov for opkvalificering af 

flygtninge eller familiesammenførte til 

flygtninge, så de kan matche virksomhedens 

behov.

Løbende rådgivning og sparring under virk-

somhedsforløbet.

En beskæftigelsesrettet integrationsaftale, 

som kan bygge på et samarbejde mellem 

flere jobcentre og tager udgangspunkt i de 

virksomhedsrettede tilbud i integrations-

loven.

Mulighederne for virksomhedspraktik, job 

med løntilskud, støtte til mentor og kom-

bination af virksomhedsforløb og danskud-

dannelse.

Mulighederne for opkvalificering efter inte-

grationsloven.

Samarbejdsmuligheder mellem jobcentre, 

sprogcentre og uddannelsesinstitutioner om 

danskuddannelse og opkvalificering.

Forberedelse, afholdelse og opfølgning på 

samtaler med relevante kandidater.

Relevante kandidater til de pladser, som 

jeres virksomhed ønsker at stille til 

rådighed.

Én indgang til beskæftigelsessystemet via 

Jobservice Danmark.

Svar på jeres henvendelser inden for én 

arbejdsdag.

Formidling af de bedst mulige kandidater 

hurtigst muligt og så vidt muligt inden for 

14 dage.

Hjælp til det administrative arbejde med 

udfyldelse af blanketter.

VI KAN TILBYDE  VI KAN VEJLEDE OM VI KAN LEVERE

HVAD TILBYDES VIRKSOMHEDERNE?




