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PÅ VEJ I JOB
– med borgeren i centrum

Du er altid velkommen til,
at kontakte os for, at høre
nærmere om forløbet.

Jane Winther
22 35 74 00
jane@job-care.dk

Hovedkontor
75 36 57 36
post@job-care.dk

SYGEMELDTE
Vi skaber helhed gennem relation, motivation og progression

PÅ VEJ I JOB
- et målrettet individuelt udviklings- og afklaringsforløb
Igennem årene har Jobcare oparbejdet en stor viden om, hvorledes
borgere udvikles og afklares og får en kontakt til arbejdslivet.

INDHOLDET I FORLØBET
I hvert forløb er der en kontaktperson, der følger processen og holder
den tætte kontakt mellem jobcenterets socialrådgiver og borger
Derudover kan forløbet bestå af følgende aktiviteter efter behov:
Psykoterapeutiske samtaler
Coachsamtaler / kognitive samtaler

PÅ VEJ

Kranio Sacral / individuel afspænding
Motion i motionscenter / afspænding på hold
Motionskort til selvtræning i motionscenter
Undervisning i sund kost og livsstil
Mentorstøtte f.eks. til struktur i hjemmet, kørsel til behandling,
motion/gåture, økonomisk rådgivning med mere.
Jobkonsulent til etablering af virksomhedspraktik, udarbejdelse af
cv og beskrivelse af forløbet

MÅLGRUPPE

Aktiviteterne tilpasses undervejs i forhold til borgerens progression.
Der fremsendes månedligt en skriftlig status over forløbet.

Forløbet er velvalgt til sårbare sygemeldte med psykiske, fysiske og
sociale problemstillinger.
F.eks. borgere, der er angste, deprimerede, har psykiatriske lidelser,
smerteplagede, kørt fast og skal finde en ny vej til tilbage til arbejdslivet
eller borgere med udefinerede helbredsproblematikker.

FORMÅLET
Formålet med forløbet er raskmelding, ansættelse i ordinært job, påbegyndelse af uddannelse eller afklaring af fremtidig forsørgelse eller
overgang til et ressourceforløb.

MÅLSÆTNING
At borgeren finder en ny vej til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

FORLØBET
Forløbet er individuelt tilrettelagt og virksomhedsvendt, således at der
er en løbende progression gennem samtaler og de parallelle aktiviteter,
som vi tilbyder. Der kan etableres et praktikforløb til, at kunne udvikle og
afklare arbejdsevnen. Der udarbejdes fyldestgørende afslutningsrapport
over forløbet.
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